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مقدمة

تقــــــدمي اخلدمات العامة للمســــــتفيدين بجودة ولكل األفراد بــــــدون متييز أحد أهم 
مهام احلكومة، لذلك فإن العديد من النظريات والنماذج اإلدارية مت تقدميها وتطبيقها 
ومناقشــــــتها نحو حتقيق هذا الهدف.  أســــــلوب تقدمي اخلدمة والرقابــــــة على التنفيذ 
من املوضوعات التي شــــــغلت الباحثني واملمارســــــني على حد ســــــواء.  ففي عام 2015م 
أقرت األمم املتحدة ومبوافقة جميع األعضاء هدفاً عاماً للخمســــــة عشر عاماً القادمة، 
الهدف العام يتمحور حول التنمية املستدامة، ولتحقيق هذا الهدف مت تبني العديد من 
األهداف الفرعية مثل التنمية البشرية واالقتصادية، كل هذه األهداف ال ميكن الوصول 

إليها بكفاءة وفاعلية إال بشراكة حقيقية بني مقدم اخلدمة واملستفيدين منها.  
باملقابــــــل، العديد من األفكار والنظريات اخلاصة بكيفية إدارة شــــــؤون الدولة مثل  
New Public Service وAgent Theory، مت تطبيقهــــــا مــــــن قبل احلكومات ســــــعياً 
لرفــــــع كفاءة وفاعلية األداء احلكومــــــي ولتعزيز جودة اخلدمات العامة للمســــــتفيدين.  
هذه النظريات وغيرها تفتقر إلى تفعيل مشــــــاركة اجلهات غير احلكومية مثل األفراد 
ومنظمات املجتمع املدني ومؤسســــــات األعمال في صنع السياســــــات العامة واملشاركة 
في إدارة شــــــؤون الدولة.  ونتيجة لألزمات االقتصادية والسياسية على مستوى العالم، 
مت تقــــــدمي منوذج احلوكمة في القطاع العام من قبــــــل املنظمات الدولية والباحثني في 
الثمانينيات امليالدية من القرن املاضي بدياًل لألسلوب التقليدي في إدارة الشأن العام 
بهدف تطوير األســــــلوب اإلداري في القطاع ليتناسب مع التطور في املجاالت األخرى.  
باإلضافــــــة إلى أن منوذج احلوكمة يســــــهم في حتقيق الكفاءة والفاعلية املنشــــــودة في 

اخلدمات وحتقيق األهداف اإلستراتيجية للدولة.
ونتيجة للتوســــــع الكبير في حجــــــم املجتمعات والتنوع الكبيــــــر الحتياجات األفراد 
واملنظمــــــات، أّدى هذا التغير إلــــــى عجز احلكومات عن أداء الدور مبفردها، لذلك كان 
البــــــد من إشــــــراك اجلهات غير احلكوميــــــة والقطاع اخلاص في إدارة شــــــؤون الدولة 
واملجتمع.  منوذج احلوكمة في القطاع العام مت تقدميه من قبل املنظمات الدولية لدعم 
اإلصالح اإلداري ومحاربة الفساد وتعزيز التنمية البشرية واالقتصادية للدول.  لذلك 
من املمكن القول إن احلوكمة هي عملية تكاملية إلدارة شــــــؤون الدولة يشترك في هذه 
العمليــــــة كل من:  احلكومة، والقطاع اخلاص، واملجتمع املدني من منظمات وأفراد، مع 
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األخذ في االعتبار اختالف املهام لكل جهة.  فكما أن كل اجلهات تشــــــارك في رســــــم 
السياســــــات العامة للدولة والرقابة واحملاســــــبة في ظل منوذج احلوكمة، فإن للحكومة 
دوراً مهماً في التنســــــيق بني مختلف اجلهات، باإلضافة إلى دورها التنفيذي في تنفيذ 

األحكام القضائية وما شابه.
احلوكمــــــة، أو )احلاكميــــــة، احلكمانية، احلوكمة اإلدارية( كلهــــــا مصطلحات ُمعّربة 
لكلمة Governance، وعلى الرغم من اختالف املســــــميات فإنها في مجملها تركز على 
تفعيل مبدأ مشــــــاركة األفــــــراد واملنظمات غير احلكومية في صنع السياســــــات العامة 
واتخاذ القرارات وتقييم مســــــتوى أداء احلكومة، نحو خدمات عامة ذات جودة عالية.  
مفهوم احلوكمة يركز على تغيير دور احلكومة من التفرد في رســــــم السياســــــات العامة 
واتخاذ القرارات إلى املشــــــاركة والتنسيق بني املشاركني في إدارة شؤون الدولة.  لذلك 
ميكــــــن القول إنــــــه باإلضافة إلى دور احلكومة بصفتها منفذة للسياســــــات العامة، فإن 
احلوكمة في ظل منوذج احلوكمة تشرك املستفيدين من اخلدمات العامة مثل منظمات 
املجتمع املدني واألفراد في إدارة شــــــؤون الدولة وحتســــــني مســــــتوى اخلدمات العامة 

والرقابة على األداء احلكومي.  
تعــــــد احلوكمة في القطاع العام أحد األســــــاليب التنظيمية واإلدارية التي تســــــاعد 
احلكومات في حتقيق أهدافها التنموية عن طريق إشــــــراك املســــــتفيدين من اخلدمات 
العامة في إدارة شــــــؤون الدولة.  وعلى الرغم من أن احلوكمة في القطاع العام تتشابه 
مع حوكمة الشــــــركات Corporate Governance في الدعوة إلى الشفافية واإلفصاح، 
فإن احلوكمة في القطاع العام تشــــــمل أيضاً تطبيق مبادئ ســــــيادة القانون واحملاسبة 
واملســــــاءلة، وذلك بدعم وتعزيز مشاركة املواطنني ومنظمات املجتمع املدني ومؤسسات 

األعمال في صياغة وإعداد السياسات العامة واتخاذ القرارات وتنفيذها.
تبنــــــي وتطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام يُســــــهم في فاعلية البرامج املقدمة 
للمستفيدين باإلضافة إلى تعزيز انتماء األفراد.  كما أن تطبيق عناصر احلوكمة يسهم 
في حماية حقوق اإلنسان ودعم مشاركة األقليات في إدارة شؤون الدولة، باإلضافة إلى 
أنــــــه في ظل منوذج احلوكمة في القطــــــاع العام يؤدي األفراد ومنظمات املجتمع املدني 
دوراً مهمــــــاً في الرقابة واملســــــاءلة على األداء احلكومي.  مــــــن جهة أخرى، العديد من 
الدراســــــات ربطت النمو االقتصادي وحتقيق مســــــتويات متقدمة في مؤشرات التنمية 
البشــــــرية واالقتصادية للدول بتحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات قياس احلوكمة 
الرشيدة.  لذا فإن تبني وتطبيق احلوكمة ليس غاية بحد ذاته ولكن وسيلة لتعزيز جودة 
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اخلدمات العامة والسيطرة على الفساد وحتقيق العدل واملساواة في تقدمي اخلدمات 
لكل األفراد من غير متييز والوصول إلى مستويات متقدمة في التنمية املستمدامة.

ال تذكــــــر احلوكمــــــة في القطاع العــــــام إال وتذكــــــر اإلدارة احملليــــــة.  اإلدارة احمللية 
والالمركزية اإلدارية واملشاركة من قبل املواطنني في إدارة شؤون الدولة كلها موضوعات 
مهمة عند اســــــتعراض ومناقشــــــة مفاهيم احلوكمة في القطاع العام واحلكم الرشــــــيد.  
اإلدارة احمللية، اإلدارة هنا مبعنى األســــــلوب املتبع في تسيير شؤون الدولة، أما احمللية 
فتشير إلى مستوى تنظيمي أو إداري محدد جغرافياً.  وللوصول إلى فهم واضح لنموذج 
احلوكمة في القطاع العام البد من استعراض مفهوم اإلدارة احمللية، ولذلك مت استعراض 

موضوع اإلدارة احمللية والالمركزية اإلدارية في أكثر من موضع في الكتاب.
وعلــــــى الرغم من عدم االتفــــــاق على تعريف موحد للحوكمة فــــــي القطاع العام، إال 
أن هناك عناصر رئيســــــية مشــــــتركة بني أغلب التعريفات املستخدمة في األدبيات وفي 
مقاييس احلوكمة، باإلضافة إلى تبني املنظمات الدولية )البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي( والدول املانحة )مثل الواليات املتحدة األمريكية ودول االحتاد األوربي( لعناصر 
مشتركة للحكم الرشيد وكمقاييس جلودة احلكم.  هذه العناصر هي:  املشاركة، املساءلة، 
االستقرار السياسي، سيادة القانون، جودة التشريعات، فاعلية أداء احلكومة، ومحاربة 
الفســــــاد.  إن نتائــــــج تبني احلكومات ملبادئ احلكم الرشــــــيد وتطبيقها بشــــــكل متوازي 
ومتوازن يعزز من قيم الدميوقراطية واملشاركة السياسية من قبل األفراد، باإلضافة إلى 
حتديد املسؤوليات وتطبيق مبادئ املســــــاءلة للمسؤولني احلكوميني واملنتخبني.  نتيجة 
لذلــــــك، فإن احلصول على نظام سياســــــي وإداري ذي كفاءة وفاعلية في إدارة شــــــؤون 

الدولة على املستويني الوطني واحمللي مرهون بتطبيق مبادئ احلكم الرشيد.
وعلى الرغم من اإلجماع بني الباحثني والسياســــــيني على أهمية احلوكمة الرشيدة 
في حتقيق التنمية مبختلف أشكالها، فإن التحدي احلقيقي يكمن في اآللية والطريقة 
التي يتم اســــــتخدامها في تطبيق مبادئ احلوكمة.  كما أن من التحديات املهمة االتفاق 
على آلية محددة لقياس أداء احلكومات في مدى تطبيق مبادئ احلوكمة.  وعلى الرغم 
من وجود العديد من مؤشــــــرات احلوكمة بشكل عام واحلوكمة الرشيدة بشكل خاص، 
فإن القليل منها يتصف بالشــــــمولية والدقة إذ إن أغلب هذه املؤشرات واملقاييس تركز 
على موضوع محدد من موضوعات احلوكمة مثل الشــــــفافية أو الدميوقراطية، أو يركز 
علــــــى منطقة جغرافية معينة مثل قارة أو منطقــــــة اقتصادية معينة.  لذا، هذا الكتاب 
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يحاول اســــــتعراض أبرز مقاييس احلوكمة في القطاع العام مع التطرق إلى تطبيقاتها 
العملية، مع اإلشارة إلى عيوب ومزايا كل مقياس ودرجة دقة وموضوعية املقياس.

ال شك أن مستوى تطبيق مبادئ احلوكمة الرشيدة يختلف بني الدول وفقاً للتركيبة 
االقتصاديــــــة واالجتماعيــــــة والتنظيمية لكل دولة.  فمثاًل، جند أن الدول التي تســــــجل 
مستويات متقدمة في مؤشرات التنمية قد خطت خطوات مهمة في إشراك املستفيدين 
مــــــن اخلدمات العامة في صياغة وإقرار وتنفيــــــذ والرقابة على تقدمي هذه اخلدمات.  
باملقابــــــل، فــــــإن الدول الناميــــــة مازالت تبحث عن آلية تناســــــب تركيبتهــــــا االقتصادية 
واالجتماعية والسياســــــية سعياً لتفعيل إشــــــراك املنظمات غير احلكومية واألفراد في 
إدارة شــــــؤون الدولة.  إن البدء بتطبيق عناصر احلوكمة على املستوى احمللي قد يكون 
الطريقــــــة األكثر مالءمة للوصول إلى مســــــتويات متقدمة من جــــــودة احلكم واحلوكمة 
الرشيدة في الدول النامية، وذلك نتيجة حلداثة التجربة في تلك الدول.  إذ إن تطبيق 
األسلوب اإلداري من أسفل إلى أعلى (bottom-up) باإلضافة إلى االستفادة من نتائج 
التطبيق على مجتمعات صغيرة يســــــهم في تطوير األسلوب والوصول إلى منوذج مالئم 

ميكن تطبيقه على املستوى الوطني ويحقق األهداف املرجوة.
إن تطبيــــــق مبادئ احلوكمة على املســــــتوى احمللي يحقــــــق العديد من األهداف، من 
أهمهــــــا التوجه نحــــــو الالمركزية اإلدارية مما يقلل العبء علــــــى احلكومة املركزية في 
إدارة شــــــؤون الدولة.  باإلضافة إلى أن ســــــكان املنطقة أو اإلقليم هم األكثر خبرة في 
إدارة شــــــؤونهم احمللية وحتديد البرامج واملشــــــروعات التي تلبي احتياجاتهم، طبعاً مع 
وجود إشراف وتنسيق من قبل احلكومة املركزية.  كما أن تطبيق احلوكمة على املستوى 
احمللي في بداية تطبيقها على املســــــتوى الوطني، يعد وســــــيلة فعالــــــة لتحقيق الرقابة 
الفاعلة وذات الكفاءة التي تساعد في التحكم في الفساد اإلداري واملالي وتضمن جودة 

املخرجات لتتالءم مع االحتياجات احمللية للمنطقة أو اإلقليم.
يعد أســــــلوب وآلية مشاركة األجهزة غير احلكومية واألفراد في إدارة شؤون الدولة 
وفــــــق مفهــــــوم احلوكمة ال ميكــــــن اختزالها بطريقــــــة واحدة.  فمثاًل، جنــــــد أن العديد 
مــــــن داعمي الدميقراطية يرون أن االنتخابات املباشــــــرة هي الوســــــيلة الوحيدة، وهذا 
االســــــتنتاج قد ال يكــــــون دقيقاً بل بالعكس قد يحمل نتائج ســــــلبية.  فاالنتخابات مثاًل 
قد حترم األقليات العرقية أو الدينية من املشــــــاركة السياسية الفعلية، وذلك لقلة عدد 
الناخبني أو نتيجة للتهميش السياسي، لذا فإن حصر املشاركة باستخدام أسلوب واحد 
قد ال يؤدي إلى النتائج املرجوة.  هناك أمثلة عملية على أنه ال ميكن اعتبار االنتخابات 



مقدمة

13 احلوكمة في القطاع العام

األســــــلوب األوحد للمشاركة، فمثاًل في املجالس احمللية في بريطانيا يتم انتخاب جزء 
مــــــن األعضاء وتعيني جزء آخر يطلق عليهم )احلكماء(، باملقابل في فرنســــــا والواليات 
املتحــــــدة األمركية يتم انتخاب كل أعضــــــاء املجالس احمللية.  وعلى الرغم من اختالف 
أسلوب ممارســــــة العملية السياسية فإن تلك الدول حتقق مستويات متقدمة ومتقاربة 

في مؤشرات املشاركة السياسية.  
كمــــــا أن للتحقيق الهدف من إشــــــراك املنظمات غير احلكوميــــــة واألفراد في صنع 
السياســــــات العامــــــة ال بد مــــــن خلق بيئة مناســــــبة للحصول على النتائج املســــــتهدفة.  
كما أن تطويــــــر األنظمة واللوائح ومنح صالحيات تنفيذية وتنظيمية للمشــــــاركني يعد 
متطلباً رئيســــــياً لنجاح إشــــــراك املســــــتفيدين في عملية صنع السياســــــات العامة.  إن 
إنشــــــاء املجالس مع غياب السلطة اإلدارية والتنفيذية لتلك املجالس على أداء األجهزة 
احلكومية واالكتفاء بالدور االستشــــــاري ال يحقق الهدف املراد من إنشائها، باإلضافة 
إلى ضرورة تأهيل وتدريب األفراد للحصول على مشاركة فعالة.  لذا ميكننا القول إنه 
ال يوجد أســــــلوب أمثل أو طريقة مثلى عامة ميكن تطبيقها في كل األنظمة السياســــــية 
وحتقــــــق النجاح املطلــــــوب من تبني مفهوم احلوكمة، بل يوجــــــد إطار عام ميكن تكييفه 
ليتناسب مع البيئة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية للدول سعياً للوصول إلى التنمية 
املســــــتدامة وتقدمي خدمات ذات جودة للمستفيدين وتعزيز الشفافية واملساءلة والرفع 

من مستوى األداء احلكومي.
من جهة أخرى، تشــــــهد اململكة العربية الســــــعودية حتوالت تنظيمية وإدارية تدعم 
وتعزز مشــــــاركة األفراد في إدارة شؤون الدولة على املستويني الوطني واحمللي وتسعى 
إلى الرفع من مســــــتوى جــــــودة اخلدمات احلكومية واألداء احلكومي بشــــــكل عام.  إن 
التحول الكبير الذي تشــــــهده اململكة العربية الســــــعودية اجتماعياً واقتصادياً وتنظيمياً 
يتطلــــــب نظرة مختلفة لألســــــلوب اإلداري املتبع في إشــــــراك املنظمات غير احلكومية 
واألفراد في عملية صنع السياســــــات العامة وإدارة الشــــــأن احمللي.  األسلوب اإلداري 
القائم على املركزية، من أعلى إلى أسفل (Top-Down)، إذ تصدر األنظمة من اجلهاز 
املركــــــزي بدون إشــــــراك اجلهات احمللية فــــــي املوضوعات التي تخصهــــــا، ويصبح دور 
فروع األجهزة في املناطق التنفيذ فقط، هذا األســــــلوب لم يعد اخليار األنســــــب إلدارة 
الشأن العام في ظل املتغيرات احلالية.  كما أن عدم إشراك املستفيدين املباشرين من 
األفراد احملليني واملؤسسات احلكومية واخلاصة ومنظمات املجتمع املدني بشكل فعال 
في صياغة السياســــــات العامة واإلدارة احمللية يؤثر ســــــلباً في جودة مخرجات األداء 
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احلكومــــــي.  لذا ميكن القول إن تفعيل مشــــــاركة املنظمات غير احلكومية واألفراد في 
عملية صنع السياسات العامة وخاصة على املستوى احمللي يعزز من إشراك املستفيدين 
من اخلدمات العامة واخلاصة في التخطيط وإدارة املشاريع والبرامج والرقابة عليها، 
ويــــــؤدي إلى تعزيز جودة األداء احلكومي وحتقيق البرامج العامة ألهدافها والســــــيطرة 

على الفساد وحتقيق التنمية املستدامة.
وبالنظر في البحوث والدراسات جند أن هناك قصوراً في تناول موضوع احلوكمة 
في القطاع العام واحلوكمة الرشــــــيدة في األدبيات العربيــــــة )الكتب واملقاالت املكتوبة 
باللغــــــة العربية(، باإلضافة إال التباين في تنــــــاول املوضوع.  هذا التباين ناجت عن أحد 
سببني:  إما أن يكون تناول املوضوع مت عن طريق الترجمة احلرفية من اللغة اإلجنليزية، 
وهذا األسلوب يتجاهل البعد الثقافي واالجتماعي والسياسي للمنطقة العربية والشرق 
األوسط بشكل عام، عند املقارنة بتجارب الدول املتطورة اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً.  
أما الســــــبب الثاني للتباين فهو عدم وجود جتربة حقيقية لتبِنّي احلوكمة الرشيدة من 
قبل الدول العربية والذي نشأ إما نتيجة للفهم اخلاطئ للحوكمة الرشيدة مما أّدى إلى 
تخوف مــــــن تطبيقها من قبل متخذي القرار، أو غياب إرادة حقيقية من قبل القيادات 
العليــــــا لتحقيق التنميــــــة االقتصادية واالجتماعية وحماية حقوق اإلنســــــان.  باإلضافة 
إلى أن تركيز احلكومات في الدول األقل تطوراً يركز على التنمية القصيرة املدى بدل 
من التركيز على التنمية املســــــتدامة.  هذه األسباب كلها أدت إلى عدم تناول الباحثني 
العرب ملوضوع احلوكمة في القطاع العام بالشــــــكل املناســــــب، وقصور في فهم وتطبيق 
وفوائد تطبيق احلوكمة الرشــــــيدة لدى القيادات العليا ومتخذي القرار واملواطنني على 

حٍد سواء.  ومن هنا نشأت فكرة تأليف هذا الكتاب.
هذا الكتاب يقدم استعراضاً ملفهوم ومبادئ احلوكمة للمساهمة في تعزيز وتوضيح 
مفهــــــوم احلوكمة في القطــــــاع العام للقارئ العربي، وهو إضافــــــة للمكتبة العربية التي 
تعاني نقصاً في املنشورات العلمية التي تتطرق للموضوع.  باإلضافة إلى الطرح العام 
ملفهوم احلوكمة، يســــــتعرض الكتاب ممارســــــات واقعية وجتــــــارب عملية لتبني وتطبيق 
مبادئ احلوكمة في القطاع العام في العديد من الدول لالســــــتفادة منها في بلورة فهم 
واقعي للحوكمــــــة.  كما جرى تقدمي وجهة نظر الكاتب في منوذج احلوكمة في القطاع 
العــــــام ومدى الفائــــــدة واإلمكانية من تطبيق النموذج في إدارة شــــــؤون الدولة، وخاصة 
في الدول التي لديها ســــــجل منخفض في مؤشــــــرات احلوكمة.  باإلضافة إلى أن هذا 
الكتــــــاب يحلل ويناقش العالقة بني تطبيق مبــــــادئ احلوكمة من جهة وموضوعات ذات 
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بعد إستراتيجي مثل التنمية االقتصادية والبشرية والتنمية املستدامة ومحاربة الفساد 
من جهة أخرى.  أخيراً، مت اســــــتعراض مقاييس للحوكمة في القطاع العام ومؤشــــــرات 
تسهم في بلورة إطار عام يساعد متخذ القرار واجلهات التشريعية في اختيار النموذج 

اإلداري املناسب للطبيعة السياسية واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية لكل دولة.
ولإلشارة فإن هذا الكتاب ال يهدف إلى تقدمي منوذج أو آلية محددة لتبني وتطبيق 
مبادئ احلوكمة في القطــــــاع العام، وذلك نظراً الختالف متطلبات التطبيق بني الدول 
واألنظمة السياســــــية.  بل يســــــعى هــــــذا الكتاب إلى نقاش موضوع مهم وهو إشــــــراك 
املنظمــــــات غير احلكومية )القطاع اخلاص ومنظمــــــات اجلتمع املدني واملنظمات غير 
الهادفة للربح( واألفراد في إدارة شــــــؤون الدولة، مع األخذ في احلســــــبان االختالفات 
بني الدول واألنظمة السياسية.  وللحصول على فهم أوضح ملفهوم احلوكمة في القطاع 
العام وللوصول إلى إطار عام ميكن االستفادة منه، وخاصة من قبل الدول النامية، قدم 
هــــــذا الكتاب حتليلاًل علمياً لنموذج احلوكمة في القطاع العام مع اســــــتعراض وحتليل 
أمثلة عملية لنماذج وأساليب إدارية مطبقة وناجحة في حتقيق أهدافها ليتم االستفادة 

من تلك التجارب في تبني وتطبيق عناصر احلوكمة في القطاع العام.
لتحقيق االســــــتفادة القصــــــوى من طرح هذا املوضوع وللحصول على كتاب شــــــامل 
ملوضوع احلوكمة في القطاع العام من الناحية العلمية والتطبيقية )العملية(، مت تقسيم 
الكتاب إلى أحد عشر فصاًل.  بعد مقدمة الكتاب التي تتناولت أهمية املوضوع ووصف 
للفصول، سوف يتم استعراض مفاهيم عامة أساسية لفهم منوذج احلوكمة في القطاع 
العام في الفصل األول.  وعلى الرغم من تشعب موضوع احلوكمة وتقاطعه مع العديد 
من املوضوعات، فقد جرى التركيز على مفاهيم أساسية في الفصل األول هي الدولة 
واحلكومة والفرق بينهما، باإلضافة إلى دور وإســــــهام األفراد ومنظمات املجتمع املدني 
في إدارة شؤون الدولة في ظل تطبيق منوذج احلوكمة.  كما مت إفراد جزء ملفهوم اإلدارة 

احمللية وأسلوب الالمركزية اإلدارية وعالقة تلك املفاهيم بتطبيق منوذج احلوكمة.
واســــــتعرض الفصل الثاني مفهــــــوم احلوكمة وما مييزه عن باقــــــي النماذج اإلدارية 
اخلاصة بإدارة شــــــؤون الدولة.  منــــــاذج عديدة لإلدارة اســــــتعراضت في هذا الفصل 
وقورنت بنموذج احلوكمة.  كما اســــــتعرض فيــــــه أمثلة القتصادات حققت معدالت منو 
اقتصادي عالية على الرغم من تســــــجيلها مســــــتويات منخفضة في مؤشرات احلوكمة 
الرشــــــيدة، ومت بحث وحتليل هذه احلاالت الدراســــــية ومدى تأثير تبني مبادئ منوذج 

احلوكمة في القطاع العام في أداء تلك الدول االقتصادي.  
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أمــــــا الفصل الثالث فيســــــتعرض ويحلــــــل عناصر احلوكمة في القطــــــاع العام وهي 
املشــــــاركة، واملســــــاءلة واحملاسبة، واالســــــتقرار السياســــــي، وســــــيادة القانون، وجودة 
التشــــــريعات واألنظمة، وفاعليــــــة األداء احلكومي، ومحاربة الفســــــاد.  كل عنصر من 
هذه العناصر مت مناقشــــــته، ومت اســــــتعراض تأثيــــــر تبني وتطبيق هــــــذه العناصر في 
حتقيق مســــــتويات متقدمة في مجــــــاالت التنمية املختلفة.  أمــــــا الفصل الرابع فيركز 
على اســــــتعراض وحتليل مقاييس ومؤشرات احلوكمة في القطاع العام.  إن استعراض 
اإلطار النظري ألي منوذج ال بد أن يتبعة تطبيق عملي، ألن غياب التطبيق العملي يحد 
من فهم النموذج بشكل دقيق، لذا يقدم الفصل الرابع حتلياًل ملقاييس احلوكمة احمللية 

واإلقليمية والعاملية وأسلوب بناء تلك املقاييس.
إن حتقيق مســــــتويات متقدمة من احلكم الرشــــــيد يعد أحد الطــــــرق األكثر فاعلية 
نحو حتقيق التنمية املستدامة للدول.  يدرس الفصل اخلامس من هذا الكتاب العالقة 
بني التنمية بشــــــكل عام وتبني احلكومات ملبادئ احلوكمة في القطاع العام.  باإلضافة 
إلى مناقشــــــة هذا الفصل للتأثير اإليجابي لتبني وتطبيق مبادئ احلوكمة في السيطرة 
على الفساد، يســــــتعرض هذا الفصل العالقة بني احلوكمة الرشيدة والتنمية البشرية 

واالقتصادية.
العديــــــد من الدول وخاصة النامية منها تهتم باإلصــــــالح اإلداري في القطاع العام 
ليكــــــون أداة لتعزيز جــــــودة احلكم.  كمــــــا أن املنظمات الدولية والــــــدول املانحة تدعم 
اإلصــــــالح اإلداري في الدول املســــــتفيدة من املســــــاعدات املالية وغير املالية كوســــــيلة 
لتحقيق االســــــتفادة القصوى من املوارد املتاحة.  الفصل الســــــادس من هذا الكتاب مت 
إفــــــراده ملوضوع مهم في احلوكمة في القطاع العام وهو الكيفية التي تتم بها مشــــــاركة 
اجلهــــــات غير احلكومية مــــــن منظمات وأفراد في إدارة شــــــؤون الدولة في ظل منوذج 
احلوكمــــــة.  تأثيــــــر احلوكمة في عملية اإلصــــــالح اإلداري في القطــــــاع العام والعالقة 
بني اإلصالح اإلداري واحلوكمة أحد املوضوعات التي مت مناقشــــــتها في هذا الفصل.  
وألهميــــــة موضوع احلوكمــــــة اإللكترونية كعنصر مهم نحو تعزيــــــز مبادئ احلوكمة في 

القطاع العام، مت إفراد قسم خاص للحوكمة اإللكترونية في الفصل السادس.
وألهمية اســــــتعراض املمارســــــات والتجارب احمللية واإلقليمية والدولية حلكومات 
تبنت مفهوم احلوكمة في إدارة شــــــؤونها، مت مناقشــــــته في الفصل السابع.  الهدف من 
هذا االســــــتعراض هو االطالع على التجارب الدولية واحمللية واآللية التي اســــــتخدمت 
مــــــن قبل هذه الــــــدول في التطبيق، مع حتليل لهذه التجارب واســــــتعراض العوائق التي 
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قد حتد من االستفادة من تطبيق منوذج احلوكمة في القطاع العام في الدول النامية.  
ولتحقيق هذا الهدف، مت اختيار مناذج من دول ذات مســــــتويات تنموية مختلفة إدارياً 
واقتصاديــــــاً واجتماعياً وملوضوعات متنوعة اقتصاديــــــة وتعليمية وصحية، الهدف من 
ذلــــــك هو الـتأكيد على أن منوذج احلوكمة ليس موجهاً لدولة أو نظام سياســــــي محدد 
وال يستهدف موضوع خاصاً بل إن منوذج احلوكمة يقدم إطاراً عاماً ميكن تطبيقه في 
أي مجال وحتت أي نظام سياسي أو إداري إذا ما توفرت مقومات جناح التطبيق.  في 
نهايــــــة الفصل ســــــوف يتم حتديد عدد من العناصر املبنية علــــــى التجارب والتي ميكن 
االعتماد عليها عند تطبيق مبادئ احلوكمة الرشيدة )جودة احلكم( من قبل احلكومات، 

والتي تسهم في جناح تبني احلكومات ملفهوم ومنوذج احلوكمة في القطاع العام.
أما الفصل الثامن فقد خصص الستعراض جتربة اململكة العربية السعودية في تبني 
وتطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام.  في هذا اجلزء استُعرض أبرز املجاالت التي 
سعت السعودية لالستفادة فيها من منوذج احلوكمة عند تبني وتطبيق هذه املوضوعات، 
ومنها محاربة الفســــــاد ودعم مشاركة املواطنني في إدارة شؤون الدولة على املستويني 
الوطنــــــي واحمللي.  إضافة إلى أنه مت مناقشــــــة اإلدارة احمللية في الســــــعودية بصفتها 
عنصراً مهماً من عناصر تبني مفهوم احلوكمة في القطاع العام، مع اســــــتعراض ألبرز 

األنظمة واللوائح اخلاصة بإدارة الشأن احمللي في السعوية.
في الفصل التاســــــع من هذا الكتاب مت حتليل واستعراض أبرز املقاييس واملؤشرات 
الدوليــــــة ملدى تطبيق الدول ملبادئ احلوكمة.  وعلى الرغم من تعدد املقاييس فإن هذا 
الفصــــــل يركز على حتليل بناء ومصادر معلومات مؤشــــــرات مقيــــــاس احلوكمة الدولي 
Worldwide Governance Indicators بوصفــــــه أحــــــد أبرز املقاييس الشــــــاملة التي 
تعتمد عليه الدول واملنظمات الدولية في تقييم مســــــتوى احلوكمة في القطاع العام في 

الدول.  كما مت استعراض حاالت دول مت تطبيق مقاييس احلوكمة الدولية عليها.
يقدم الفصل العاشر مقترحات آللية تطبيق احلوكمة وحتقيق مستويات متقدمة في 
مؤشرات احلكم الرشيد، مع مناقشة للعوامل املساعدة لنجاح تبني منوذج احلوكمة في 
القطاع العام.  وكما ذكرنا سابقاً، ال يسعى هذا الكتاب للخروج بنموذج موحد ألسلوب 
تبني احلوكمة، لــــــذا فإن هذا الفصل يقدم حتلياًل لتطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع 
العــــــام بناء على التجارب العاملية الناجحة مع اســــــتعراض لإلطــــــار األمثل الذي ميكن 
من خالله حتقيق أقصى اســــــتفادة من تبني مبــــــادئ احلوكمة في القطاع العام.  وعلى 
الرغم من تركيز هذا الكتاب على الدول النامية والكيفية التي ميكن أن يســــــهم تطبيق 
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مبادئ احلوكمة في دعم وتعزيز التنيمة مبختلف أشكالها، يقدم الفصل احلادي عشر 
اســــــتعراضاً لنتائــــــج عامة ومالحظات ختامية وتوصيات تســــــهم في جناح تبني منوذج 
احلوكمة في القطاع العام من قبل احلكومات في إدارة الشأن العام بشكل عام والشأن 

احمللي بشكل خاص.  
هذا الكتاب موجه لشــــــريحة كبيره من القراء.  فباإلضافة إلى املختصني والباحثني 
واملهتمني، فإن الكتاب موجه إلى صّناع السياسات العامة ومحلليها ومتخذي القرارات، 
حيث يقدم الكتاب رؤية شاملة ملفهوم احلوكمة في القطاع العام ملساعدة متخذ القرار 
علــــــى اختيــــــار وتطبيق النموذج األمثل في إدارة شــــــؤون الدولة.  كمــــــا أن هذا الكتاب 
يســــــتفيد منه طالب الدراســــــات العليا في العديد من التخصصــــــات ذات العالقة مثل 

اإلدارة العامة واالقتصاد.
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الفصل األول
مفاهيم في الحوكمة

املجتمع������ات ومنذ بداية اخلليقة تس������عى إليجاد تنظيم يس������اعدها على البقاء أوالً 
ودف������ع األخطار التي قد تهدد بقاءها ثانياً، باإلضافة إلى اس������تغالل مواردها مبا يلبي 
احتياجات مواطنيها.  وكما ورد في هرم احلاجات اإلنسانية لبراهام ماسلو، فإن األمن 
من أولويات احلاجات البش������رية.  إن كل املجتمعات وفي كل العصور تس������تعد عسكرياً 
وتنظيمياً وتتحالف مع الدول للحماية وضمان األمن ألفراد املجتمع، وكلما كانت الدولة 
متقدمة معرفياً وبش������رياً وتقنياً وقوية عس������كرياً كانت أكثر أمن������اً وفرصتها في البقاء 

واالستمرار أكبر.
باملقابل جند أن التنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية ال تقل أهمية عن القوة 
العسكرية، إذ إن التنمية تسهم بشكل مباشر في توفير القوة البدنية لألفرد والصناعية 
لألمم.  إن التنمية تس������هم أيضاً إسهاماً غير مباش������ر في صياغة قوانني وأنظمة ذات 
جودة عالية وتس������اعد في تثقيف املجتمع واألفراد بحقوقهم س������عياً نحو التقدم وخلق 
ق������وة اقتصادي������ة.  إن العصر احلالي وم������ا يحمله من مقومات العومل������ة أو كما يقال إن 
العالم قرية صغيرة، كل هذا لم يغير من أهمية وجود قوة عسكرية واقتصادية أساسها 
التنمي������ة.  لذا ميكن القول إن التنمية بكافة أش������كالها من اقتصادية وبش������رية وإدارية 
وتنمية مستدامة هي حجر الزاوية ألي حكومة تسعى خلدمة مواطنيها، لكن االختالف 

في الطريقة واألسلوب الذي تتبعة كل حكومة نحو حتقيق هذا الهدف.  
وتطرق������ت كتب اإلدارة كثيراً لألس������اليب اإلدارية املالئمة ل������كل دولة ومعايير جناح 
ه������ذا األس������لوب أو ذاك.  وم������ع كل ذلك، مازال هن������اك خلط كبير ب������ني مفهوم الدولة 
واحلكوم������ة، بني الكيان ومن يدير ه������ذا الكيان.  وعلى الرغم من أن هناك تداخاًل بني 
مهام الدولة واحلكومة في بعض األنظمة السياس������ية، ويظل هناك فروق جوهرية بني 
االثنني.  التفريق بني مهام الدولة واحلكومة وبني أدوار أفراد الدولة ومنظمات املجتمع 

املدني عنصر مهم في فهم أدوار كل مكون من مكونات النظام ألي جتمع بشري.  
وفي بداية هذا الكتاب، س������وف يتم التعرف على ماهية الدولة واحلكومة والعالقة 
بينهما.  وس������وف يتم اس������تعراض دور األف������راد ومنظمات املجتم������ع املدني في صياغة 
السياس������ات العامة وتنفيذ الق������رارات ومتابعة تنفيذها.  هذا االس������تعراض مهم لفهم 
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منوذج احلوكمة في القطاع العام وكيفية تطبيقه.  ونظراً ألهمية مفهوم اإلدارة احمللية 
باعتبارها عاماًل مهماً في تطبيق منوذج احلوكمة في القطاع العام، وخاصة في الدول 
النامية، س������وف يتم حتليل مفهوم اإلدارة احمللية وأسلوب الالمركزية اإلدارية باعتباره 
أداة مهمة نحو تفعيل مش������اركة األجهزة غي������ر احلكومية من أفراد ومنظمات في إدارة 

شؤون الدولة.

الدولة:
الدولة هي جتمع سياسي في نطاق جغرافي محدد يدار بواسطة أفراد وفقاً ملنظومة 
سياسية يتفق عليها أفراد املجتمع.  وفقاً البن خلدون في كتابه »املقدمة«، فإن الدولة 
تتك������ون من منطقة جغرافية وس������كان ونظام أو أنظمة حتك������م التعامل بني هذا التجمع 
السياس������ي والكيانات األخرى، وبني احلكومة واألفراد، وبني احلكومة واملنظمات غير 
احلكومية )مثل منظمات املجتمع املدني والقطاع اخلاص(.  لذلك ميكن اعتبار الدولة 
مفهوم������اً يطلق على أي مجموعة من األفراد ميارس������ون نش������اطهم على إقليم جغرافي 

محدد ويخضعون لنظام سياسي متفق عليه فيما بينهم )هادي، 1977(.
ورغم تغير حدود املناطق اجلغرافية التي حتكمها الدول بسبب النزاعات واحلروب 
على املوارد االقتصادية أو بس������بب النزاعات الدينية أو اإليدولوجية، فإن مفهوم الدولة 
ف������ي الغال������ب ال يتغير وميكن أن ينطب������ق عليه املفهوم العام للدول������ة.  على مر العصور 
تفكك������ت دول واحتدت دول، ألس������باب مختلفة، لذلك جند أن ل������كل دولة تاريخاً يحدد 
بداية ونهاية كل دولة واملنطقة اجلغرافية التي تشكلها الدولة.  بعكس مفهوم احلكومة، 
ظ������ل مفهوم الدولة دون تغيي������ر يذكر.  باإلضافة إلى عدم وج������ود أنواع للدول كما هو 
موجود في احلكومات )العديد من أس������اليب إدارة ش������ؤون الدولة يتم تطبيقها من قبل 

احلكومات(، مما يفسر عدم تغير مفهوم الدولة على مر العصور.
بعد نهاية احلرب العاملية الثانية، مت إنشاء الكثير من املؤسسات واملنظمات الدولية 
ف������ي محاول������ة لتنظيم العالقات بني الدول.  هذا التنظيم وعل������ى الرغم من أنه لم يكن 
موجوداً بنفس الصيغة احلالية قبل إنش������اء املنظمات الدولية، إال أن ذلك لم مينع من 
وجود معاهدات ثنائية بني الدول ذات التوجهات السياس������ية املتماثلة أو معاهدات سلم 
وعدم اعتداء.  من أبرز املنظمات التي أنش������ئت بعد احلرب العاملية الثانية هيئة األمم 
املتح������دة ومجلس األمن الدولي والتي من أبرز مهامها تنظيم العالقات السياس������ية بني 
ال������دول وإقرار القوان������ني ذات الطبيعة الدولية.  وفي اجلان������ب االقتصادي العديد من 
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املنظمات الدولية أنش������ئت على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهي تدعم 
التنمي������ة االقتصادية في الدول عن طريق تق������دمي الدعم االقتصادي وغير االقتصادي 

)التنظيمي واالشتشاري( للدول.
والكثي������ر من املنظمات وال������وكاالت املنبثقة عن املنظمات الدولية أنش������ئت لتحقيق 
أه������داف محددة مث������ل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لدع������م التنمية، ومنظمات أخرى 
متخصص������ة مثل منظمة التنمية الزراعي������ة وغيرها.  كل هذه املنظمات تركز على دعم 
ال������دول اقتصادياً واجتماعي������اً لتحقيق التنمية.  باإلضافة إل������ى املنظمات ذات الطابع 
الدول������ي، هناك املنظمات ذات الطاب������ع اجلغرافي أو اإلقليمي، مث������ل االحتاد األوربي 

ومجلس التعاون اخلليجي وغيرها من التجمعات السياسية اإلقليمية.
كل هذه املنظمات واألنظمة الصادرة عنها تس������عى لتحقيق الس������لم العاملي والتنمية 
لل������دول.  وعل������ى الرغم من االتهام������ات التي تطال املنظمات الدولية من أنها مسيس������ة 
وتخدم أغراض خاصة بالدول العظمى، فإن هذا ال يغير من مفهوم الدولة العام الذي 
يش������مل أكثر من مجرد احلكومة أو أش������خاص معينني.  ولذلك جند أن إرث احلكومات 
م������ن املعاهدات واالتفاق������ات والديون ينتقل من حكومة إلى أخ������رى، وهذا مثال واضح 
عل������ى أن مفهوم الدولة أش������مل وأعمق من مفهوم احلكوم������ات.  وعلى الرغم من تأثير 
أسلوب احلكم املتبع على نوعية وحجم املساعدات املقدمة من الدول املانحة واملنظمات 
الدولية مثاًل، فإن نتائج التنمية وخاصة التنمية املستدامة، من املفترض أن تبقى حتى 

في حال تغيرت احلكومات أو احلكام.
أخيراً، من املهم اإلش������ارة إلى أن وصف بعض الدول بأنها ش������مولية أو ش������يوعية أو 
رأسمالية يعد وصفاً غير دقيق، إذ إن النظام هو الرأسمالي أو الشمولي وليس الدولة.  
إذا ما اتفقنا على أن الدولة هي مجموعة منطقة جغرافية وسكان ونظام، فالنظام جزء 
م������ن عناصر الدولة يقره األفراد واحلكومة وال ميثل الدولة.  من األمثلة على أن مفهوم 
الدولة أعم وأشمل من احلكومة، أن بعض الدول ذات النظام الفدرالي تتكون من أنظمة 
وقوان������ني مختلفة حتكم كل والي������ة أو منطقة وفقاً لرغبة وحاج������ات أفراد هذا التجمع 

والذي قد يتغير بتغير احلكومات أو األنظمة السياسية، لكن تظل الدولة قائمة.

الحكومة:  
احلكومة هي أقدم مؤسسة في التاريخ، وهي جزء من الدولة، حيث تقوم احلكومة 
بإدارة شؤون الدولة وفق آلية ونظام محدد )صقر، 1977; هادي، 1977(.  يرى شريف 
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)1999( يرى أن احلكومة تعني »الكيان التنظيمي للس������لطة التنفيذية« )شريف، 1999، 
ص.  22(.  أم������ا ب������دوي )1972(، فيعتق������د أن دور احلكومة يقتص������ر فقط على تنفيذ 
القوان������ني وتقدمي اخلدمات العامة وإدارة املراف������ق العامة.  لذا ميكن تعريف احلكومة 
بأنها مجموعة من أفراد الدولة يتم اختيارهم إلدارة ش������ؤون الدولة.  وعلى الرغم من 
اخت������الف وتنوع طريقة اختيار احلكومات ب������ني الدول، فمنها باالنتخاب ومنها بالتعيني 
م������ن امللك ومنها بالبيعة، رغم االختالف، فإن احلكومة تظل مؤقتة وتتغير كل فترة من 

الزمن بطرق وآليات مختلفة.
العدي������د من املؤلفات تناولت مه������ام وأدوار وتركيبة احلكومة وعالقتها باألفراد مثل 
 (The Social Contract) كت������اب املقدمة البن خلدون 1337م، وكتاب العقد االجتماعي
جل������ان جاك روس������و 1762م.  وعلى الرغم م������ن النظريات االجتماعي������ة واالقتصادية 
 (The Wealth of التي تدعم االقتصاد احلر واقتصاد الس������وق، مث������ل كتاب ثروة األمم
(Nations آلدم سميث 1776م، فإن دور احلكومات في توجيه وإدارة شؤون الدولة ظل 
كبيراً ومؤثراً.  لذلك س������عت النظريات اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والسياس������ية 
إلى تناول األس������اليب األكثر فاعلية وكفاءة نحو االس������تخدام األمثل للموارد البش������رية 
واالقتصادي������ة املتاحة لتحقيق مس������تويات متقدمة من التنمية البش������رية واالقتصادية.  
يش������كل أفراد الدولة بصفتهم مكوناً رئيسياً في إدارة شؤون الدولة وبصفتهم مراقبني 
ألداء احلكوم������ة بالتعاون مع منظمات املجتمع املدني; عنصراً مهماً في صياغة النظام 

العام ألي جتمع بشري )شريف، 1999(.
وفق������اً لنظام الدولة املدنية أصبح الزماً على احلكومة إيجاد صيغة مكتوبة ومعلنة، 
كدس������تور أو نظام حك������م، يتم تطبيقه ويكون هو األس������اس للتعامالت بني أفراد الدولة 
أنفس������هم، وبني احلكومة واألف������راد.  كما أن هذه األنظمة املكتوبة هي األس������اس عند 
الفص������ل في اخلصومات ب������ني أفراد الدولة وحتى بني الدول������ة واألفراد.  هذا التحول 
ل������م يكن على املس������توى الداخلي بني الدول فقط بل أصبح هو أس������اس التعامالت بني 
الدول.  ونتيجة لذلك مت عقد املعاهدات وإنشاء املنظمات الدولية لتكون وسيلة لتنظيم 
العالقة السياس������ية واالقتصادية بني الدول )ش������ريف، 1999(.  وتختلف طريقة إقرار 
هذه األنظمة تبعاً للنظام السياسي واإلداري املتبع في كل دولة.  فمثاًل، جند أن الدول 
األكثر دميوقراطية يتم فيها التصويت املباش������ر على الدس������اتير، في حني جند أن دوالً 
أخرى تصدر األنظمة بقرار جمهوري أو رئاس������ي.  يشار هنا إلى أن مواد الدستور في 
الغالب ال يتم تغييرها بش������كل س������ريع أو متكرر، إذ إن الدساتير تعد وثيقة مركزية ألي 

دولة وكثرة التغيير يسهم في عدم االستقرار السياسي واإلداري للدولة.
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باملقابل، س������عت احلكومات إلى البحث عن أس������اليب إدارية وأدوات تس������اعدها في 
إدارة ش������ؤون الدولة بفاعلية وكف������اءة، وتنوعت هذه األدوات وتع������ددت بتعدد األنظمة 
السياس������ية واإلدارية.  املركزي������ة والالمركزية اإلدارية، االنتخاب������ات اجلزئية والكلية، 
اإلدارة احمللية واملش������اركة من قبل األفراد، الس������لطة املطلقة، كل هذه أمثلة ألس������اليب 
إدارية يتم اس������تخدامها من قبل احلكومات في إدارة ش������ؤون الدولة.  كما ميكن القول 
إن التوجهات االقتصادية، احمللية والدولية، والعوامل السياس������ية تؤثر بش������كل كبير في 

االختيار بني تلك األساليب والنماذج إلدارة الشأن العام.  
ف������ي العصور األول������ى كان نظام املقايضة باعتباره وس������يلة للحصول على اخلدمات 
والس������لع هو أس������اس التعامالت.  في ظل الدولة املدنية أصبح النظام اإلداري واملالي 
والقضائي هم األس������اس الذي يحكم التعامالت بني األف������راد وبني األفراد واحلكومة.  
زيادة عدد الس������كان وتش������عب احتياجات األفراد والعالقات التجارية واالقتصادية بني 
ال������دول، كل ذلك جعل احلكوم������ات مجبرة على اختيار منوذج إداري يس������هم في تنفيذ 
خطط الدولة التنموية بكفاءة وفاعلية.  ومن األس������باب املهمة أيضاً مما كان لها تأثير 
في اختيار احلكومات ألساليب إدارية فعالة وذات كفاءة في إدارة شؤون الدولة; الثورات 
الداخلية واحلروب اخلارجية.  في زمن احلروب أو الثورات الداخلية، تسعى احلكومات 
إلى حتقيق هدف مهم وهو حتسني جودة اخلدمات وتقدمي ما يحتاجه األفراد لضمان 
دع������م األفراد للحكومات في مواجهة العدو اخلارجي أو لضمان االس������تقرار الداخلي.  
وهذا الهدف وإن كان يبدو من السهل تطبيقه فإن حتقيق اجلودة في اخلدمات العامة 
والعدالة واملساواة بني أفراد املجتمع وحتقيق رفاهية املواطنني هي نتيجة لعمل يستغرق 
تنفي������ذه وقتاً طوياًل، وال ميكن حتقيقه في وقت قصير أو بردة فعل حلدث معني.  لذا 
فإن اختيار األس������لوب اإلداري املناس������ب لتحقيق التنمية املس������تدامة له نتائج إيجابية 
تتعدى حتقيق مس������تويات متقدمة في التنمية.  لذا ميكن القول إنه ال يوجد أسلوب أو 
من������وذج إداري مثالي ميكن تطبيقة في أي دولة، ألن الظروف االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية هي التي حتدد طبيعة النموذج اإلداري األمثل لكل دولة.
وفي ظل تعقد وتشابك العالقات بني الدول، أصبح من الضروري وجود آلية لقياس 
أداء احلكوم������ات لتحقي������ق أكثر من هدف.  فمثاًل، من حق أف������راد الدولة التعرف على 
أداء احلكوم������ة وتقييمه، وخاصة في ال������دول التي يقرر فيها املواطنون من يحكمهم; إذ 
يش������كل أداء احلكومات عنصراً مهماً في قرار الناخبني.  كما أن قياس أداء احلكومات 
عنص������ر مهم خاصة إذا كانت احلكومة تس������عى لتطوي������ر األداء وحتقيق األهداف التي 
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تسعى إليها من رفاهية املواطن وحتقيق التنمية املستدامة.  أكثر من ذلك، أصبح قياس 
أداء احلكوم������ات عنصراً مهماً في قرارات املنظم������ات الدولية اخلاصة باألمن الدولي، 
مثل مجلس األمن، واملنظمات الدولية اخلاصة بالدعم االقتصادي والفني للدول، مثل 

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
العديد من النظريات في ش������تى العلوم، االجتماعية واالقتصادية والسياسية، سعت 
إلى تأطير ووضع أسس ميكن االعتماد عليها عند تقييم أداء احلكومات.  وعلى الرغم 
من أن العصور القدمية وعصر الدولة اإلس������المية ش������هد وضع خطوط عريضة للعمل 
احلكومي مثل كتاب املقدمة البن خلدون 1337م، إال أن الدراس������ات واألطروحات التي 
تناولت نشوء الدولة املدنية واجلمهوريات في بريطانيا وأمريكا وأوربا ابتداًء من القرن 
الس������ابع عش������ر امليالدي، مثل كتاب العقد االجتماعي (The Social Contract) جلان 
جاك روسو 1762م، وكتاب ثروة األمم آلدم سميث )1776(، وصياغة الدستور األمريكي 
(federalists) الفيدرالس������يت )مجموعة من الوثائق كتبت ما بني 1700-1900 اتُّخذت 
أساس������اً لكتابة الدستور األمريكي(، كل هذه األطروحات ش������كلت النواة لتكوين الدولة 
املدنية القائمة على النظام املكتوب الذي س������عى لتحقيق العدالة االجتماعية واملساواة 
وبن������اء الدولة احلديثة مبفهومها املعاصر.  إضاف������ة إلى أن ُمنظري البيروقراطية ومن 
أبرزهم Max Weber (1864-1920)، من األوائل في تقدمي أس������لوب إداري يستعرض 
الكيفي������ة التي يجب أن تدار بها الدولة، حيث قدم Weber وبقية ُمنظري الفكر الداعم 
للبيروقراطية العديد من األفكار والنظريات التي تنظم عمل احلكومة وعالقة احلكومة 
باألف������راد )القحطاني، 1431ه�������(.  هذه النماذج وغيرها تعد ن������واة وعنصراً مهماً في 

صياغة أغلب الدساتير واألنظمة القائمة حالياً.
وتختلف األنظمة املطبقة في الدول تبعاً لعدد من العوامل منها الثقافي واالجتماعي 
والسياس������ي.  باإلضاف������ة إلى أن أس������لوب الرقابة على أداء احلكوم������ة يختلف من نظام 
سياس������ي إلى آخر، فإن طريقة اعتم������اد األنظمة واللوائح وإقرارها يحكمها األس������لوب 
اإلداري والتنظيم������ي املتب������ع في كل دولة.  لذا ميكن القول إن النموذج السياس������ي املتبع 
يسهم بشكل كبير في حتديد الطريقة التي تُدير بها احلكومة شؤون الدولة.  فمثاًل في 
األنظمة الش������مولية التي تدار بشكل عام من قبل شخص واحد )حيث يكون الرئيس أو 
احلاكم هو املسؤول عن إقرار األنظمة واللوائح والتعيينات للمسؤولني(، في هذه األنظمة 
يكون هناك دور أقل لألفراد واملنظمات غير احلكومية في إدارة ش������ؤون الدولة مقارنة 
باألنظمة األخرى التي تتصف مبشاركة أكبر من قبل األفراد في إدارة شؤون الدولة; لذا 
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جند أن األنظمة الدميقراطية تتصف مبش������اركة أكبر من قبل أفراد املجتمع واملنظمات 
غير احلكومية في عملية صنع السياسات العامة وإقراراها ومراقبة تنفيذها.  

ف������ي منتصف الثمانينيات من القرن املاضي، تبنى العديد من الدول أس������لوباً إدارياً 
واقتصادياً يركز على نقل إدارة املشروعات الكبيرة وبعض املهام احلكومية من احلكومة 
إلى القطاع اخلاص، ومن األمثلة على ذلك تقدمي اخلدمات العامة والبريد احلكومي، 
وخاصة في أمري������كا وبريطانيا.  وعلى الرغم من اآلثار االقتصادية واالجتماعية لهذا 
التحول، فإن هذا الفكر اإلداري كان له تأثير كبير في تركيبة احلكومة وطبيعة مهامها.  
هذا الفكر ف������ي اإلدارة اعتمد على نظرية New Public Management، والتي ركزت 
في مجملها على تطبيق مبادئ مثل اجلودة والتنافس������ية في اإلدارات واملش������اريع ذات 
الطاب������ع العام (Hood, 1995;Osborne & Gaebler, 1992).  وعلى الرغم من الكثير 
من االنتقادات، فإن اإلدارة العامة اجلديدة حظيت بالكثير من التأييد والتطبيق وخاصة 
بع������د جناح التجربة في عهد الرئي������س األمريكي بيل كلنتون )1992-2000(، فقد حقق 
االقتص������اد األمركي فائضاً في امليزانية ألول مرة منذ عش������رين عاماً مع تطور إيجابي 

  .(Denhardt & Denhardt, 2007) ملحوظ في األداء احلكومي
ونتيجة الرتفاع مس������توى التج������ارة البينية بني الدول وتصاعد حجم االس������تثمارات 
األجنبية على املس������توى الدولي أصب������ح تقدمي اخلدمات العام������ة ال يوجه لألفراد من 
مواطنني ومقيمني فحسب، بل يتعداه إلى القطاع اخلاص على املستوى احمللي والدولي 
(Albassam, 2014).  وألن جودة اخلدمات العامة تس������هم بش������كل مباشر في التنمية 
االقتصادي������ة وألن جذب االس������تثمارات األجنبية أصبح أولوية ف������ي خطط العديد من 
احلكومات، فإن تبني منوذج إداري فعال وذي كفاءة أضحى أكثر إحلاحاً من ذي قبل.  
العديد من األفكار واألطروحات والنظريات اخلاصة بكيفية إدارة ش������ؤون الدولة مت 
  (Fry, 1989;و New Public Service مناقشتها ومحاولة جتربتها من قبل احلكومات مثل
Dubnick & Frederickson, 2009) Agent Theory.  احلوكم������ة (Governance) أحد 
هذه األس������اليب التنظيمية التي جرى تبنيها من بعض احلكومات، إذ إن منوذج احلوكمة 
يس������اعد احلكومات في حتقي������ق أهدافها بفاعلية وكفاءة، ويس������اعد األفراد واملنظمات 
واحلكوم������ات في الرقابة عل������ى األداء احلكومي.  احلوكمة في القطاع العام هو موضوع 
هذا الكتاب والذي س������وف يت������م تناوله في الفصول القادمة، فق������د ذكرت احلوكمة هنا 
بأنها أس������لوب تنظيمي أكث������ر منه إداري، إذ تركز احلوكمة عل������ى جودة األداء احلكومي 
والتش������ريعات ومدى مش������اركة األفراد ف������ي صنع القرار أكثر م������ن التركيز على اجلانب 
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اإلداري والعملية البيروقراطية التي تدار بها شؤون الدولة.  لذا ميكن القول إن الدولة 
متث������ل اإلطار العام الذي يحتوي كل مكونات الدولة من حكومة وأفراد ومكان جغرافي، 
أما احلوكم������ة فهي منوذج إداري تتبن������اه وتطبقه احلكومات لتلبي������ة احتياجات األفراد 

وحتقيق التنمية بفاعلية وكفاءة.  

األفراد:
أف������راد املجتمع ه������م أبرز مكونات الدول������ة وال ميكن تصور دولة ب������دون أفراد، كما 
أن تلبي������ة احتياجات األف������راد بكفاءة وفاعلية هو محور اهتم������ام احلكومات.  فكما أن 
األساس هو إش������راك األفراد في صياغة السياسات العامة وإقرار القوانني واألنظمة، 
فإن اخلدمات العامة تقدم لألفراد وهو املس������تفيد األساسي من تلك اخلدمات.  وعلى 
الرغم من اختالف التركيبة السياس������ية بني الدول والتي حتدد طبيعة وحجم ومستوى 
وفاعلية مشاركة األفراد في إدراة شؤون الدولة، فإن أفراد أي مجتمع هم محور تركيز 

احلكومات عند وضع اخلطط التنموية وإقرار التشريعات وتقدمي اخلدمات.
هناك العديد من مس������تويات املشاركة الش������عبية في عملية صنع السياسات العامة 
تبعاً الختالف طبيعة األنظمة السياس������ية واإلدارية املطبقة في كل دولة.  فبينما جند 
أنظمة تقوم على املش������اركة ش������به الكاملة من قبل املستفيدين من اخلدمات العامة في 
صنع السياسات العامة والرقابة على أداء احلكومة، هناك أنظمة تقوم على مستويات 
محدودة من املشاركة من قبل املستفيدين.  كما أن بعض األنظمة تقوم على مبدأ التمثيل 
لألفراد عن طريق انتخاب أعضاء املجالس التش������ريعية في حني أن أنظمة أخرى تقوم 
على أساس االختيار املباشر ملمثلني من الشعب من قبل الرئيس أو احلاكم.  باإلضافة 
إلى اختالف طبيعة املش������اركة يختلف مستوى املشاركة أيضاً بني الدول.  املشاركة قد 
تكون على املس������توى الوطني، وذلك باملس������اهمة في صياغة وإقرار السياسات العامة، 
باملقابل هناك مش������اركة على مس������توى أقل وذلك باإلسهام في إدارة الشأن احمللي مثل 

املجالس احمللية والبلدية.
لسنوات طويلة، كان املواطنون فقط هم الفئة التي تسعى احلكومات لتلبية احتياجاتها 
عن طريق صياغة أو إقرار التش������ريعات وتقدمي اخلدمات العامة في أي بلد، لكن هذا 
الوضع بدأ بالتغير في الس������نوات األخيرة.  فئات أخرى أصبحت تش������كل عنصراً مهماً 
في حتديد نوعية وطريقة تقدمي اخلدمات العامة، من هذه الفئات السياح واملهاجرين 
واأليدي العاملة من دول أخرى.  لذا جند أن مفردة »مقيمني« أو »غير املواطنني« والتي 
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بدأ تداولها في منتصف القرن العش������رين هي نتيجة الرتفاع معدل الهجرة بني الدول، 
هذا االرتفاع أدى إلى ظهور جيل جديد من املهاجرين لهم حقوق كاملة مثل التوصيات 
ف������ي االنتخابات.  وجند في بع������ض الدول أن غير املواطنني يش������كلون أكثر من نصف 
أف������راد الدولة.  كما أن لدى بعض األفراد غير املواطنني أقارب مواطنني مما أدى إلى 
زيادة تأثير غير املواطنني على التوجه السياس������ي للحكومات وصياغة القوانني ونوعية 
اخلدمات العامة املقدمة من قبل احلكومات في البلد األم والبلد املستقبل للمهاجرين.  
ل������ذا ال بد من التفريق ب������ني مصطلحني »األفراد« و»املواطنني«، حيث يش������ير مصطلح 
»األفراد« إلى املواطنني وغير املواطنني املقيمني في دولة ما.  أما مصطلح »املواطنني« 
فيش������ير إلى األفراد الذين يحملون جنس������ية البلد الذي يعيش������ون فيه ويتمتعون بكافة 
احلق������وق املنصوص عليها في الدس������تور.  التفريق بني املصطلحني، والذي س������وف يتم 
االعتماد عليه في ثنايا هذا الكتاب، الغرض منه حتديد إس������هام وتأثير كل من الفئتني 

في تبني وتطبيق منوذج احلوكمة في القطاع العام.
م������ن جهة أخرى، فإن التنمية االقتصادية وخلق وظائف يعدان محركني أساس������يني 
ألغلب السياسات العامة.  لذلك تسعى احلكومات إلى إقرار اخلطط التي تدعم التنوع 
االقتص������ادي وعدم االعتماد على مص������در وحيد للدخل وحتقي������ق التنمية االقتصادية 
املس������تدامة س������عياً لدعم النمو االقتصادي وخلق فرص وظيفية للمواطنني.  إن إقرار 
القوانني التي تعزز من إسهام صناعة السياحة في الدخل القومي، سواء كانت سياحة 
ديني������ة أم رفاهية أم غيرها من أنواع الس������ياحة، وجذب االس������تثمارات األجنبية، كلها 
عناص������ر مهمة م������ن عناصر تنويع الدخ������ل.  وعليه، فإن االهتمام بالس������ياح ورغباتهم 
واملس������تثمرين ومتطلباتهم عند صياغة وإقرار السياسات العامة وتقدمي خدمات عامة 
بج������ودة عالية أصبح أولوية ف������ي كثير من الدول، مما حدا بكثي������ر من احلكومات إلى 
التركيز على دعم صناعة السياحة بشرياً ومادياً واالستفادة من خبرات الدول املتقدمة 

في هذا املجال.
ومن الواضح أن التركيبة الس������كانية والدميوغرافية لكثير من الدول ومن ثم نوعية 
اخلدمات املقدمة ألفراد املجتمع اختلفت كثيراً في الس������نوات األخيرة.  لكن من املؤكد 
أن املواطنني س������واء يش������كلون أغلبي������ة أم أقلية في بلد ما، هم حجر األس������اس في أي 
برنام������ج حكوم������ي.  وعلى الرغم من أن بعض احلكومات ترك������ز على زيادة الدخل أكثر 
من تلبية رغبات املواطنني عن طريق التركيز على دعم السياحة وخلق بيئة استثمارية، 
إال أن املواط������ن يجب أن يكون هو محور اهتمام احلكومة.  وال ش������ك أن املش������روعات 
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واخلدمات الس������ياحية توفر وظائف للمواطنني وتعزز النم������و االقتصادي، إن االهتمام 
بتلبي������ة احتياجات املواطن������ني اآلن وتقدمي خدمات ذات جودة له������م يجب أن يكون من 
أولويات عمل احلكومة، وذلك عن طريق تعزيز مشاركة املواطنني في العملية السياسية 

واإلدارية وفي إدارة شؤون الدولة.

منظمات المجتمع المدني:
املجتمع يتك������ون من مجموعة من األفراد من خلفي������ات ثقافية واجتماعية مختلفة، 
لذلك فإن مش������اركة كل األفراد في إدارة ش������ؤون الدولة فيه م������ن الصعوبة الكثير وقد 
ال يحق������ق املصلحة العام������ة بتبني برامج ذات جودة عالية وتس������هم في حتقيق التنمية.  
باإلضافة إلى االختالفات الثقافية واالجتماعية، فإن هناك صعوبة في حتقيق رغبات 
كل فرد من أفراد املجتمع أو حتى مناقش������ة السياس������ات العامة مع كل أفراد املجتمع.  
لذلك، نش������أت فكرة منظمات املجتمع املدني بصفة جتمع منظم وممثل ألفراد املجتمع 

ويسعى للمطالبة بتلبية حاجات ورغبات األفراد والدفاع عن حقوقهم.
يُعرِّف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي منظمات املجتمع املدني بأنها »مجموعة الروابط 
التي ينظم بها املجتمع نفس������ه بصورة طوعي������ة« )برنامج االمم املتحدة اإلمنائي،1997م، 
ص.  9( مث������ل النقابات واجلمعيات غير الهادفة للربح.  كما أن منظمات املجتمع املدني 
تؤدي دوراً مهماً في تبني وتطبيق مبادئ احلكم الرشيد )جودة احلكم( من قبل احلكومات 
)احلزمي، 2012(.  وفقاً للبنك الدولي )2003( »إن احلكم اجليد يتطلب-بالطبع - العديد 
من اخلطوات من جانب احلكومة، ولكن يتطلب أيضاً مش������اركة فاعلة من قبل الش������عب« 
)ص.  17(.  وألن منظمات املجتمع املدني هي متثيل ألفراد الشعب، ميكن القول إن دور 

منظمات املجتمع املدني في تعزيز احلكم الرشيد هو دور جوهري ومحوري.
وألن منظمات املجتمع املدني تعمل على دعم الشفافية في العمل احلكومي وتطالب 
بتطبيق القانون بش������كل متساوي على جميع أفراد املجتمع )س������يادة القانون(، لذا هي 
تس������هم بشكل مباشر وغير مباشر في ترس������يخ مبادئ احلكم الرشيد.  لذلك، جند أن 
العديد من نتائج الدراس������ات أش������ارت إلى أن غياب املش������اركة الفعلية ملنظمات ملجتمع 
املدني في العملية السياس������ية واإلدارية للدولة يؤدي إلى نتائج س������لبية في عملية تبني 
احلكوم������ات ملبادئ احلكم الرش������يد )احلزمي، 2012; برنام������ج األمم املتحدة اإلمنائي، 
Ferris, 1998 ;1997(.  ل������ذا، ميكن القول إن دور منظمات املجتمع املدني واملنظمات 
غير الهادفة للربح مهم من عدة نواٍح، ومن أبرزها محاولة تلبية احتياجات فئات معينة 
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من الش������عب واملس������اهمة في التقييم والرقابة على األداء احلكومي عن طريق املشاركة 
في صنع السياسات العامة.

تختلف أش������كال وطبيعة منظم������ات املجتمع املدني وفقاً لطبيعة نش������اط كل جمعية 
وأهدافه������ا.  وعل������ى الرغم من أن بع������ض احلكومات متيل إلى االعتق������اد بأن منظمات 
املجتمع املدني تسهم في تعطيل التنمية عن طريق تكوين رأي عام قد يخالف توجهات 
احلكوم������ة، إال أن منظم������ات املجتمع املدني لها آثار إيجابي������ة.  فباإلضافة إلى التمثيل 
املنظم لألفراد، عكس ذلك التمثيل غير املنظم أو الفردية أو العشوائية، فإن منظمات 
املجتمع املدني تس������هم في تطوير العم������ل احلكومي عن طريق الرقابة احملايدة للبرامج 
والسياسات العامة وإجراء دراسات للظواهر االجتماعية واالقتصادية واإلدارية وطرح 
مقترح������ات وحلول ملش������اكل املجتمع.  كما أن املنظمات تس������هم ف������ي تعزيز وعي أفراد 
املجتمع باملوضوعات التي تهم األفراد واملجتمع.  وعلى الرغم من أهمية دور منظمات 
املجتم������ع املدني في التنمي������ة، إال أن األثر اإليجابي ال يتحقق إال بوجود قوانني وأنظمة 
تنظم عمل منظمات املجتمع املدني وتضمن مساهمتها الفاعلة في إدارة شؤون الدولة.  
كما أن بعض منظمات املجتمع املدني تقوم بأدوار مهمة اجتماعية كمحاربة الفساد أو 
تقدمي املس������اعدة ملن يحتاجها مثل املدمنني أو الفقراء واملجتاجني أو ذوي االحتياجات 
اخلاص������ة.  لذلك ميك������ن القول إن منظمات املجتمع املدن������ي مكملة لعمل احلكومة في 

إدارة شؤون الدولة وال تتعارض معه.  
وعلى الرغم من ذلك، ال ميكن إهمال أهمية النظام السياس������ي واإلداري الس������ائد 
على مستوى مشاركة منظمات املجتمع املدني في إدارة شؤون الدولة.  كما أن مشاركة 
األف������راد من مواطنني وغير مواطنني في إدارة ش������ؤون الدولة عنص������ر مهم لنجاح أي 
حكوم������ة في تطبيق مب������ادئ احلوكمة وحتقيق أهدافها التنموي������ة.  ونتيجة لزيادة عدد 
وتنوع املس������تفيدين من اخلدمات العامة، أصبح دور منظمات املجتمع املدني في تقييم 
أداء احلكومة واملس������اهمة في صياغة السياس������ات العامة ممثاًل لفئة معينة من أفراد 
املجتمع، وأصبح دور املنظمات كبيراً ومهماً وخاصة في الدول األقل دميوقراطية والتي 

يشارك األفراد فيها بشكل محدود في إدارة شؤون الدولة.  
إن تنظيم مساهمة منظمات املجتمع املدني في العملية السياسية واإلدارية ال يحقق 
مش������اركة األفراد في إدارة ش������ؤون الدولة فحسب بل يتعداه ليس������هم في دعم التنمية 
وتعزي������ز االنتماء الوطني.  هذا التنظيم يبدأ من وج������ود القوانني والتي حتدد الكيفية 
التي يتم بها إنش������اء املنظمات وطريقة العمل وتعزيز الش������فافية ف������ي عملها.  ونتيجة 
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للتأثير الكبير من قبل احلكومات وخاصة في الدول األقل دميوقراطية على عمل تلك 
املنظم������ات، فإن الغالبية العظمى من تلك املنظمات ال تؤدي مهامها بالش������كل املطلوب 
نتيجة تدخل احلكومات في أعمالها.  لذا فإن اإلقرار بأهمية مساهمة تلك املنظمات 
في العملية السياس������ة ومنحها االستقاللية املطلوبة ألداء عملها أصبح ضرورة ال ترفاً، 
وهو اخلطوة األولى نحو تفعيل مس������اهمة منظمات املجتم������ع املدني في تطبيق منوذج 

احلوكمة في القطاع العام.  

اإلدارة المحلية:
ال تُذك������ر احلوكمة ف������ي القطاع العام إال وتُذك������ر اإلدارة احمللية، ف������اإلدارة احمللية 
والالمركزية اإلدارية واملشاركة من قبل املواطنني في إدارة شؤون الدولة مفاهيم مهمة 
ومتالزمة ملفهوم احلوكمة في القطاع العام واحلكم الرش������يد، إذ تعد أدوات مهمة نحو 
تفعيل ورفع كفاءة تطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام.  اإلدارة احمللية، اإلدارة هنا 
مبعنى األسلوب املتبع في تسيير شؤون الدولة، أما احمللية فتشير إلى مستوى تنظيمي 
محدد جغرافياً.  ولفهم واضح لنموذج احلوكمة في القطاع العام البد من اس������تعراض 

مفهوم اإلدارة احمللية.
العدي������د من املفاهيم مت التطرق إليها من قب������ل الباحثني فيما يخص اإلدارة احمللية 
واألس������لوب األمثل إلدارة ش������ؤون الدولة على املستوى احمللي.  فقد مت مناقشة مميزات 
اإلدارة احمللية مقابل النم������اذج األخرى مثل اإلدارة املركزية والالمركزية.  ولفهم أعمق 
 Local Administration للحوكمة في القطاع العام ال بد من التفريق بني اإلدارة احمللية
واحلكومة احمللية Local Government.  فهناك فريق يرى أن هناك اختالفاً بني اإلدارة 
احمللية واحلكومة احمللية م������ن ناحية املفهوم والتطبيق، إذ إن اإلدارة احمللية هي نتيجة 
للتقس������يم اإلداري، بحيث يكون األس������اس هو التقسيمات اإلدارية من حيث االختصاص 
في أداء مهام وواجبات محددة ملنطقة معينة.  أما احلكومة احمللية فهي تقسيم سياسي 
ب������ني املناطق بحي������ث يكون لكل منطقة قوانني وأنظمة قد تختلف وقد تتش������ابه مع بقية 
املناطق، مع وجود إدارة مركزية عليا تش������رف على إقرار وتنفيذ املشاريع والبرامج ذات 
الطابع الوطني.  هذا الرأي يتوافق مع أس������لوب احلكم احمللي كما هو مطبق في الدول 

التي تتبع األسلوب الفيدرالي، بوجود حكومة مركزية وحكومات محلية.
أما الفريق الثاني فيرى أنه ال يوجد فرق بني اإلدارة احمللية واحلكومة احمللية.  فوفقاً 
لهذا ال������رأي تؤدي اإلدارة احمللية واحلكومة احمللية مه������ام واحدة، وتتلخص في تنفيذ 
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القرارات وتطبيق األنظمة الصادرة من احلكومة املركزية، مع وجود مشاركة نسبية في 
إع������داد وإقرار األنظمة والقوانني ذات الطابع احمللي.  لذا ميكن اعتبار اإلدارة احمللية 
جهة تنفيذية فقط وفقاً لهذا الرأي، مع اختالف مستوى املشاركة السياسية واإلدارية 
ب������ني احلكومة املركزية واحمللية وفقاً للنظام السياس������ي واإلداري ل������كل دولة.  لذا من 
الصع������ب الفصل بني اإلدارة احمللي������ة واحلكومة احمللية على األقل من الناحية العملية، 
إذ إن كليهما يتناول إدارة ش������ؤون منطقة جغرافية معينة وفق مهام محددة )احلمداني، 
2014; الزعبي، 1993(.  ووفقاً لهذا الرأي، فإن اإلدارة احمللية أكثر ش������يوعاً وخاصة 
في الدول النامية، إذ إن أغلب الدول لديها إدارة سياس������ية وتنظيمية مركزية مع وجود 

إدارات محلية لتطبيق األنظمة والقوانني الصادرة من احلكومة املركزية.  
ال������رأي األخير والذي يتبن������اه هذا الكتاب، هو مزيج بني الرأيني الس������ابقني، بحيث 
تش������ارك احلكومات احمللية في صياغة السياسات العامة واألنظمة التي لها تأثير في 
اإلطار احمللي، وهذا يتمثل في احلكومة احمللية، أما تطبيق القوانني واألنظمة الصادرة 
من اجلهات املركزية واحمللية فهو من اختصاص اإلدارة على املس������توى احمللي.  بذلك 
تك������ون اإلدارة احمللية جه������ة تنفيذية واحلكومة احمللية جه������ة تنظيمية تصدر القوانني 
واألنظم������ة ضمن نط������اق جغرافي محدد.  ه������ذا الفكر يتطابق مع ال������رأي بعدم وجود 
اخت������الف بني اإلدارة احمللية واحلكومة احمللية، ولكن في الوقت نفس������ه مينح اجلهات 
احمللية سلطة أكبر في إدارة شؤونها احمللية واملشاركة في صنع السياسات العامة على 
املستوى الوطني مبا يحقق التنمية احمللية والوطنية.  وعلى الرغم من وضوح االختالف 
بني اإلدارة احمللية واحلكومة احمللية في املدن الكبيرة )التجمعات الس������كانية الكبيرة(، 
فإنن������ا قد جند تداخاًل كبيراً ب������ني املفهومني حيث تؤدي اإلدارة واحلكومة احمللية مهام 

متشابهة في املدن الصغيرة )التجمعات السكانية الصغيرة(.
ل������ذا فإن تفعي������ل مفهوم ومن������وذج اإلدارة احمللية لم يصبح ترفاً ب������ل ضرورة نتيجة 
لكبر حجم الدول وتعدد حاجات األفراد واملؤسس������ات اخلاصة وقطاع األعمال بش������كل 
عام )الش������يحة، 1434ه�(.  االنتقال من املجتمعات البدائية التي تعتمد على القبيلة أو 
التجمعات السكانية إلدارة شؤون املنطقة، االنتقال إلى املجتمعات املدنية التي يحكمها 
النظ������ام أدى إلى أن يك������ون للحكومة دور مهم ومحوري في حياة الناس وإدارة ش������ؤون 
الدولة.  ونتيجة لذلك أصبح لألس������لوب املتبع في إدارة شؤون احلكومة تأثير مهم في 
تطور املجتمعات وتلبية حاجات األفراد على جميع املستويات.  باإلضافة إلى أن تأثير 
حجم قطاع األعم������ال احمللي واالقتصادات الصغيرة عل������ى االقتصاد الوطني واحمللي 
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في توفير الوظائف واخلدمات واملس������اهمة بفاعلية في الدورة االقتصادية أصبح كبيراً 
ومؤث������راً (Albassam, 2011c; O‘Connor, 2009).  لذا فإن تعزيز دور اإلدارة احمللية 
في املشاركة السياسية واإلدارية ال يخدم املدينة أو القرية فحسب، بل يتعداه ليؤثر في 
االقتصاد الوطني بشكل عام ويس������هم في تعزيز مبادئ احلوكمة على املستوى الوطني 

واحمللي بتفعيل سيادة القانون والشفافية ومبادئ احملاسبة واملساءلة.  
في الس������نوات األخيرة بدأت االقتصادات احمللية ومؤسس������ات األعمال املتوس������طة 
والصغيرة تس������هم بشكل كبير في النمو االقتصادي والتنمية بشكل عام.  فمثاًل، موجة 
اخلصخص������ة التي س������ادت في الثمانينيات امليالدية من الق������رن املاضي أدت إلى زيادة 
إسهام قطاع األعمال في تقدمي اخلدمات العامة ودعم االقتصاد وتوفير الوظائف، هذا 
الدور املتزايد صاحبه تقليص لدور احلكومة بصفتها العباً رئيس������ياً في مناحي احلياة 
املختلف������ة االقتصادية واالجتماعية.  ففي الدول املتقدمة جند أن االهتمام ينصب على 
تطوي������ر أداء املدن واملناطق احمللية اقتصادياً واجتماعياً، وذلك اعترافاً من تلك الدول 
بأهمية االقتصاد احمللي بوصفه عاماًل مهماً ليس على املس������توى احمللي فحسب وإمنا 
على املستوى الوطني أيضاً )طاشمة، O‘Connor, 2009 ;2010(، لذا سعت الدول إلى 
اعتماد أس������لوب اإلدارة احمللية ودعمه تنظيمياً وإدارياً ومالياً وبشرياً، عن طريق إقرار 
أنظم������ة وبرامج تأهي������ل وتدريب للموظفني احملليني لرفع كف������اءة اإلدارة احمللية.  هذا 
التركي������ز من تلك الدول منبعه االعتراف بأهمية الكيانات احمللية اقتصادياً واجتماعياً 
وتأثي������ر ذلك في التنمية االقتصادية للدولة بش������كل عام.  ونتيجة لذلك، س������عت بعض 
ال������دول إلى حتوي������ل الكثير من الصالحيات م������ن اإلدارة املركزية إل������ى إدارات محلية، 
حتى إن بعض الدول النامية أنش������أت وزارات متخصصة في التنمية احمللية مثل مصر 

واملغرب )احلمداني، 2014; طاشمة، 2010(.
ولفه������م أعمق ملفهوم اإلدارة احمللية، البد من اس������تعراض بعض تعاريف وخصائص 
اإلدارة احمللي������ة.  حيث يعرف العط������ار )1955( اإلدارة احمللية بأنه������ا »توزيع الوظيفة 
اإلدارية ب������ني احلكومة املركزية وهيئات منتخبة أو محلية تباش������ر اختصاصاتها حتت 
إشراف احلكومة ورقابتها« )العطار 1955، ص.  176(.  أما الزعبي )1993( فيرى أن 
اإلدارة احمللية »أس������لوب اإلدارة مبقتضاها يقسم إقليم الدولة إلى وحدات ذات مفهوم 
محلي، تتمتع بش������خصية اعتبارية وميثلها مجالس منتخبة من أبنائها إلدارة مصاحلها 
حتت إش������راف ورقابة احلكومة املركزية« )الزعب������ي، 1993، ص.  48(.  وما مييز هذا 
التعريف التركيز على أسلوب اختيار من ميارس اإلدارة احمللية وهو أسلوب االنتخاب.  
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من جهته الطعامن������ة )2003( يعرف اإلدارة احمللية بأنها »جزء من النظام العام للدولة 
منحتها احلكومة املركزية ش������خصية معنوية، وجدت من أجل تلبية احتياجات مجتمعها 
احمللي ممثلة بهيئة منتخبة، تعمل حتت رقابة وإش������راف السلطة املركزية« )الطعامنة، 

2003، ص.  9(.  
كل التعريفات الس������ابقة تذكر االنتخابات بأنها أس������اس لعمل اإلدارة احمللية، وعلى 
الرغ������م من واقعية ذل������ك إلى حد ما فإن ه������ذه التعريفات أهملت األس������اليب األخرى 
للتمثي������ل في اإلدارات احمللية مثل التعي������ني الكلي أو اجلزئي لألعضاء.  بحيث تختلف 
املمارسات بني الدول في تطبيق اإلدارة احمللية وفقاً للنظام السياسي واإلداري السائد 
في كل دولة.  ففي فرنسا مثاًل، أعضاء اإلدارة احمللية كلهم منتخبون أما في بريطانيا 
فيتم تعي������ني بعض أعضاء املجالس احمللية ويطلق عليه������م )حكماء( وكذلك احلال في 
الوالي������ات األمريكية )الطعامنة، 2003; احلمدان������ي، 2014(.  وعلى الرغم من أهمية 
حتدي������د طريقة متثيل املواطنني ف������ي اإلدارة احمللية، فإن األهم ه������و التنظيم اإلداري 
والسياس������ي الذي يحكم عملها باإلضافة إلى نتائج األعمال بصفتها مقياس������اً لألداء.  
لذل������ك ميكن تعريف اإلدارة احمللية بأنها األس������لوب اإلداري الذي يهتم بإدارة الش������أن 
احملل������ي وتلبية حاجات األفراد واملؤسس������ات العامة واخلاصة وف������ق آلية وتنظيم معني 
ضم������ن نطاق جغرافي محدد، وميارس مهام اإلدارة احمللية أعضاء معينون أو منتخبون 

أو مزيج بني االثنني.  
 Local Governance في ثمانينيات القرن املاضي، ظهر مصطلح احلوكمة احمللية
وخاص������ة في الدراس������ات التي أجراها البنك الدولي وصن������دوق النقد الدولي، فقد مت 
تقدمي احلوكمة احمللية لتكون أس������لوباً إدارياً يس������هم في التنمية بش������كل عام والتنمية 
في املناطق الريفية بش������كل خ������اص، باإلضافة إلى تعزيز مش������اركة األقليات في إدارة 
الش������أن احمللي، وتنظيم العالقة بني احلكومة واملواطن )الطعامنة، 2003; احلمداني، 
2014(.  ويعرف طاش������مة )2010( احلوكمة احمللية الرشيدة بأنها »استخدام السلطة 
السياس������ية وممارسة الرقابة على املجتمع احمللي، من أجل حتقيق التنمية االقتصادية 
واالجتماعية« )طاشمة، 2010، ص.  30(.  لذا فإن احلوكمة احمللية تهدف إلى توسيع 
مش������اركة املواطنني في إدارة ش������ؤون الدولة، وذلك عن طريق تعزيز إسهام األفراد في 
صنع السياسات العامة احمللية واتخاذ القرارات التي تلبي احتياجاتهم وحتقق التنمية.  
كما تهتم احلوكمة احمللية بتطبيق الرقابة وحتديد املسؤولية في عمل اإلدارات احمللية.  
وعلى الرغم من تطابق مبادئ احلوكمة احمللية مع مبادئ ومفهوم احلوكمة في القطاع 
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العام فإن االختالف يكمن في من يقوم بالتنفيذ.  ففي أس������لوب احلوكمة احمللية، تقوم 
احلكوم������ة احمللية واألفراد واملنظمات غير احلكومية احمللية بتطبيق عناصر احلوكمة.  
وباملقابل، يش������ارك كل مكون������ات املجتمع من حكومة ومنظم������ات مجتمع مدني وقطاع 

خاص وأفراد في تطبيق عناصر احلكومة في القطاع العام على املستوى الوطني.
من جهة أخرى، يعزز أس������لوب الالمركزية اإلدارية ويدعم تبني منوذج احلوكمة في 
القط������اع العام، بحيث ميكن القول إن مفه������وم وتطبيق اإلدارة احمللية ال يتم إال بتطبيق 
بعض أو كل مبادئ الالمركزية اإلدارية.  لذا فإن إدارة الشأن العام على املستوى احمللي 
هو أس������اس عمل اإلدارة احمللية مبا يش������مله من تفويض املهام والصالحيات اخلاصة 
ب������إدارة منطق������ة أو مدينة من اجلهة املركزية )اجله������از اإلداري( إلى إدارات املناطق أو 
امل������دن.  لذا، يرى احلمدان������ي )2014( أن اإلدارة احمللية ه������ي التطبيق العملي ملفهوم 
الالمركزي������ة، ويعرف الالمركزية اإلدارية بأنها »تنظيم قانوني يتولى مبوجبه املش������رع 
سواء كان دستورياً أم عادياً توزيع االختصاصات اإلدارية بني السلطة اإلدارية واملركزية 
وبني هيئ������ات إدارية إقليمية منتخبة في الغالب أو هيئات مرفقية أو مصلحية على أن 
تخضع هذه الهيئات وأعمالها للرقابة، سواء كانت صادرة من السلطة اإلدارية املركزية 

أم من السلطتني التشريعية والقضائية« )احلمداني، 2014، ص.  75(. 
كما أن تبني وتطبيق الالمركزية اإلدارية يس������هم بش������كل مباشر في تعزيز مشاركة 
األفراد احملليني في رسم السياس������ات وتصميم البرامج التي تلبي احتياجاتهم، فمهما 
كان������ت اخلطط املركزية ش������املة فإنها ال تلبي احتياجات املناط������ق واألفراد كافة وذلك 
الخت������الف تلك االحتياجات ب������ني منطقة وأخرى.  كم������ا أن الالمركزية اإلدارية جتعل 
الرقابة اإلدارية واملالية على املشاريع والبرامج أكثر دقة وسهولة، فكلما كانت العمليات 
كبي������رة ومعقدة وكثيرة كانت الرقابة بش������كل عام والرقابة املركزية بش������كل خاص أقل 
فاعلية وكفاءة.  في دراس������ة عن اإلدارة احمللية في السعودية، يرى الشيحة )1429ه�( 
أن املركزي������ة أدت إلى تهمي������ش دور اإلدارة احمللية في صنع القرار مما أثر س������لباً في 
أداء اإلدارة احمللي������ة واخلدمات املقدمة للمس������تفيدين، وأضاف »م������ا يزيد من األزمة 
اإلدارية هو املركزية الشديدة في عملية صنع القرار.  مركزية ليس فقط على مستوى 
اجله������از اإلداري وإمنا في النظ������ام اإلداري الوطني الذي م������ازال يعتمد على األجهزة 
املركزي������ة وفروعها في عملية صنع القرار احمللي واإلقليمي دون أن يكون هناك هيئات 
محلية وإقليمية تتمتع باالستقالل املالي واإلداري« )الشيحة، 1429ه�، ص.14(.  وعلى 
الرغ������م من أن أه������ل املدينة أو املنطق������ة أدرى بحاجاتهم مما يؤهله������م لوضع اخلطط 



مفاهيم في احلوكمة

35 احلوكمة في القطاع العام

التي تتناس������ب مع تلك االحتياجات، ف������إن إدراك أهمية التخطيط املركزي وخاصة في 
املش������اريع الوطنية والتنموية في حتقيق التنمية على املس������توى الوطني عنصر مهم في 
إجناز اخلطط اإلس������تراتيجية.  لذا ال بد من إيجاد توازن بني تطبيق أس������لوب املركزية 
والالمركزية في إدارة شؤون الدولة لضمان تلبية االحتياجات احمللية وحتقيق األهداف 

التنموية على املستوى الوطني.  
إن التنس������يق والتوازن في تطبيق املركزية والالمركزية اإلدارية عامل مهم نحو تلبية 
االحتياجات وحتقيق التنمية.  حيث تكون األجهزة املركزية من وزارات ومصالح حكومية 
هي اجلهات املناط بها وضع اخلطط واألهداف العامة مبا يتوافق مع توجهات الدولة 
االقتصادية والسياس������ية واالجتماعية، والتنسيق بني اجلهات احمللية املختلفة لتحقيق 
األه������داف العامة.  فضاًل عن التنفيذ، فإن اإلدارات احمللية تس������هم في وضع اخلطط 
املتوس������طة والقصير األجل والتي تتناسب مع التوجهات واألهداف العامة للدولة وتلبي 
االحتياج������ات احمللي������ة.  باإلضافة إلى الدور الرقابي على عملي������ة التنفيذ، فإن اإلدارة 
احمللي������ة مبا متلك من خبرة محلية يجب أن تس������هم في تلبي������ة حاجات األفراد احمللية 
وتعزيز التنمية على املس������توى احمللي.  ونتيجة للخبرة في الش������أن احمللي، فإن لإلدارة 
احمللية قدرة أكبر من اإلدارة املركزية على التعامل مع املصاعب اإلدارية الطارئة.  لذا 
ي������رى احلمدان������ي )2014( أنه »وملا كانت اإلدارة احمللية نابعة من صميم الش������عب فهي 
وحدها القادرة على التفاعل مع املش������اكل اليومي������ة التي يواجهها أبناء املجتمع احمللي، 
فهي تس������تطيع نظراً لقربها منهم وضع احللول العاجلة لكل مش������كلة وبحسب أهميتها، 
بخالف اإلدارة املركزية التي تقيدها اإلجراءات البيروقراطية املتحكمة بها مما يضعف 

استجابتها لهذه املشاكل« )احلمداني، 2014، ص.  10(.
ورغ������م كل ذلك فإن تطبيق أس������لوب املركزية اإلدارية في بعض ش������ؤون الدولة أكثر 
فائدة ومنطقية من أس������لوب الالمركزية.  فنجد أن األدبيات تزخر بالعديد من املعايير 
التي تساعد في املفاضلة واالختيار بني أسلوب املركزية في اإلدارة والالمركزية )اإلدارة 
احمللية(، ومن هذه املعايير تكلفة املش������روع أو البرنامج فارتفاع التكلفة قد يكون عائقاً 
أمام اإلدارة احمللية لتنفيذ مش������روع أو برنامج حتى ل������و كان يلبي االحتياجات احمللية.  
كما أن طبيعة املش������روع فاخلطط أو البرامج الوطنية التي يتطلب تنفيذها تنسيقاً على 
مستوى وطني يكون من املناسب تنفيذها وإدارتها من قبل األجهزة املركزية )احلمداني، 
2014; عوملي، 2006(.  لكن وعلى الرغم من مناسبة أسلوب املركزية في بعض احلاالت، 
يظل دور اإلدارة احمللية محورياً في تنفيذ اجلزء اخلاص بها من اخلطط الوطنية حتى 
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لو مت التنفيذ واإلش������راف من قبل اجلهاز املركزي.  لذا فإن للمركزية اإلدارية وخاصة 
ف������ي األمور العامة ذات الطابع الوطني دور مهم في التنفيذ والرقابة، مع ضرورة وجود 

توازن بني اإلدارة احمللية واجلهاز املركزي في توزيع املهام والصالحيات.
باملقابل، وعلى الرغم من اعتقادهم أن مش������اركة املواطنني في صياغة السياس������ات 
العامة له فوائد عدة مثل رفع مستوى الوعي االجتماعي باملشكالت التي تواجهها الدولة 
باإلضافة إلى االس������تفادة من خبرات األفراد احملليني وإضفاء ش������رعية أكبر للقرارات 
احلكومي������ة، إال أن Irvin and Stansbury (2004) يعتقدان أن مش������اركة املواطنني قد 
يكون له آثار سلبية مثل تعطيل البرامج واملشاريع احلكومية نتيجة طول مدة النقاشات، 
وإمكانية مش������اركة مواطنني ليس لهم دراية كافية باملوضوع محل النقاش مما يكون له 
آثار س������لبية على نتيجة املش������اركة.  لذا يقدم Irvin and Stansbury (2004) عناصر 
مهمة يجب أخذها باحلس������بان عند التفكير في إش������راك املواطنني في نقاش موضوع 
معني، ومن هذه العناصر تكلفة إدارة عملية النقاش وحساسية املوضوع بالنسبة للوقت 
وتأثيره على املس������توى الوطني، فمثاًل جند أن التعامل مع حاالت الطوارئ تختلف عن 

احلاالت العادية.
وعلى الرغ������م من أهمية اإلدارة احمللية ليس في تلبي������ة حاجات ورغبات املواطنني 
احملليني فحس������ب بل ألهميتها على املس������توى الوطني، فإن عوام������ل عدة يجب توفرها 
لك������ي حتقق اإلدارة احمللية أهدافها بكفاءة وفاعلية.  وميكن تقس������يم تلك العوامل إلى 
عوام������ل تنظيمية وعوام������ل إدارية.  أما العوامل التنظيمية فتش������مل األنظمة والقوانني 
الت������ي مبوجبها متارس اإلدارة احمللية عملها مث������ل مصادر التمويل املالي والصالحيات 
واملسؤوليات واملهام التي تنظم عمل اإلدارة احمللية ومتنحها صالحيات متكنها من أداء 
أعمالها.  العامل التنظيمي في جزء كبير منه ينظم العالقة بني اإلدارة احمللية واإلدارة 
املركزية أو اجلهاز املركزي مما يس������اعد في تطبيق مبدأ احملاس������بة واملساءلة وحتديد 
املس������ؤوليات آلية الرقابة على أداء احلكومة احمللية.  كما أن التنظيم يحكم ويقر إليه 
مش������اركة األفراد في صنع السياس������ات العامة واتخاذ القرارات على املستوى احمللي.  
فمثاًل، إقرار آلية الدعم املالي لتعزز استقاللية اإلدارة احمللية في أدائها ملهامها، سواء 
كان إقرار ضرائب أم دعماً مباشراً أو إيرادات أخرى، على مستوى اإلدارة احمللية يتم 
مبوجب تش������ريعات وقوانني قد تتطلب مش������اركة األفراد.  لذا ف������إن اجلانب التنظيمي 
هو جانب تش������ريعي قانوني يتطلب دعماً من السلطة التشريعية بإصدار أنظمة ولوائح 

تدعم وتعزز دور اإلدارة احمللية في إدارة الشأن العام احمللي.  
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أم������ا اجلانب اآلخر املهم في حتقيق الكفاءة والفاعلية في أداء اإلدارة احمللية ملهامها 
فيتمث������ل في العام������ل اإلداري.  وعلى الرغم من وجود دافع كبير لألفراد على املس������توى 
احمللي إلدارة ش������ؤونهم بأنفس������هم ففي الغالب ينقصهم التأهي������ل والتدريب ألداء العمل 
بكفاءة وفاعلية.  لذا فإن تأهيل وتدريب الكوادر البشرية على املستوى احمللي عامل مهم 
في جودة احلكم على املستوى احمللي.  كما أن حجم اإلدارة احمللية ومهامها عنصر يجب 
أخذه في احلس������بان عند إنش������اء اإلدارات احمللية وحتديد نطاقها اجلغرافي واإلداري، 
باإلضافة إلى التركيبة االقتصادية واالجتماعية للمناطق الواقعة حتت حكم إداري موحد 
بصفت������ه عام������اًل مهماً في جن������اح اإلدارة احمللية.  بحيث إن إنش������اء إدارة محلية صغيرة 
جداً من ناحية احلجم قد يتس������بب في هدر للموارد وال يحقق الهدف من تفعيل اإلدارة 
احمللي������ة.  كما أن التمثيل احملدود لألقليات ف������ي املناطق أو املدن الكبيرة قد يحرمه من 
املشاركة الفعالة في اتخاذ القرار.  كما أن التركيبة االقتصادية مثل املنطقة الزراعية أو 
الصناعية، أو املناطق التي لها حدود مع دول أخرى )املوقع اجلغرافي(، كل هذه العوامل 

يحب مراعاتها عند توزيع املهام والسلطات بني اإلدارات احمللية املختلفة للدولة.
وعل������ى الرغم من أهمية مس������مى أو طريقة بناء اإلدارة احمللي������ة، فإن جناح اإلدارة 
احمللي������ة في أدائه������ا ملهامها يكمن في »مدى ما تتمتع ب������ه الهيئات احمللية من قدرة في 
اتخ������اذ قراراتها بصورة مس������تقلة وتتمكن م������ن تنفيذها في ح������دود وحدتها اإلدارية« 
)الطعامنة، 2003، ص.  8(.  لذا، فإن توفير البيئة التنظيمية واإلدارية املناسبة عامل 
مه������م في جناح احلكومة احمللية في أداء مهامه������ا.  باإلضافة إلى العوامل التي ذكرت 
س������ابقاً والتي تدع������م اإلدارة احمللية، فإن إش������راك اإلدارات احمللية في وضع اخلطط 
الوطنية وخطط التنمية والسياس������ات العامة مهم في تفعيل مشاركة األفراد في إدارة 
ش������ؤون الدولة.  كما أن من عوامل جناح اإلدارة احمللية وجود تشريعات واضحة تنظم 
عمل احلكوم������ة بصفته جهازاً مركزي������اً واإلدارة احمللية، باإلضافة إلى دعم سياس������ي 
واس������تقالل مالي وإداري يضمن أداء إدارة الش������أن احمللي باستقاللية وحياد.  كما أن 
الالمركزية جتعل احلكومة أكثر قرباً من املواطن العادي وتس������هم في احلد من س������وء 
اس������تخدام السلطة من املس������ؤولني احلكوميني، باإلضافة إلى أن الالمركزية تسهم في 
  .(Selee, 2004) حتس������ني أداء احلكومة وتدعم متثيل املواطنني في إدارة شؤون الدولة
وي������رى Selee (2004) أن جناح الالمركزية اإلدارية ال بد أن يقترن بتفويض الس������لطة 
واملهام، باإلضافة إلى منح صالحية لإلدارات احمللية في إدارة الش������أن املالي والصرف 
على املشاريع والبرامج.  ولذلك ينبغي أن ينظر إلى الالمركزية على أنها »أداة مساعدة 
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لتعزيز الدميقراطية والالمركزية على املستوى احمللي، واإلسهام في احلد من التسلط 
.(Selee, 2004, p.  24) »واالستبداد ومقاومة التغيير

من جهة أخرى، فإن التركيبة االقتصادية واالجتماعية والسياس������ية والتنظيمية هي 
التي حت������دد نوعية وطبيعة اإلدارة احمللية، لذلك ال يوج������د منوذج عام لإلدارة احمللية 
ميكن تطبيقة في كل الدول.  وحتى في الدول التي تتشابه في تركيبتها السياسية جند 
اختالفاً في تطبيق أسلوب اإلدارة احمللية، فهناك مجالس محلية منتخبة بالكامل )مثل 
فرنسا( ومجالس معينة بالكامل )مجلس املنطقة في السعودية( ومجالس مختلطة بني 
التعيني واالنتخاب )مثل بريطانيا وأمريكا(.  لذا فإن العبرة بالنتائج، إذ إن الهدف من 
تبني وتطبيق أس������لوب اإلدارة احمللية يجب أن يكون التركيز على تلبية حاجات األفراد 
وفق نظام يضمن متثيل لألقليات ويعزز مبادئ احلكم الرش������يد من ش������فافية ومساءلة 
ومس������اواة وعدالة وكفاءة األداء احلكومي، ويحقق التنمية احمللية ويس������هم في حتقيق 

التنمية على املستوى الوطني.
ال يجب أن ينظر لإلدارة احمللية على أنها بديل لإلدارة املركزية، بل على أنها عنصر 
مهم وأس������لوب إداري وتنظيمي يسهم في دفع عجلة التنمية ويسهم في تلبية احتياجات 
األفراد واملؤسس������ات على املس������توى احمللي.  لذا، فإن نظام اإلدارة احمللية »يس������تهدف 
حتقيق عدة أهداف، من أهمها املشاركة في إدارة الوحدة احمللية وتقدمي خدمات أفضل 
للمواطنني والنهوض مبستواهم االقتصادي واالجتماعي والثقافي« )املبيضني وآخرون، 
2011، ص.  11(.  من جهة أخرى، يسهم قطاع األعمال واملنظمات غير احلكومية في 
توفير وظائ������ف وتقدمي خدمات لألفراد باإلضافة إلى أهمي������ة القطاع اخلاص بصفته 
ش������ريكاً أساس������ياً في التنمية، لذا ال بد أن يتم توفير البيئة املناسبة ألداء األعمال على 
املس������توى احمللي كما على املس������توى الوطن������ي.  وعليه، فإن الرقابة عل������ى أداء احلكومة 
وقط������اع األعمال واملنظمات غير الهادفة للرب������ح يجب أن يكون لإلدارة احمللية دور مهم 
فيها.  لذا، ميكن القول إن تبني أس������لوب فعال وذي كفاءة لإلدارة احمللية ال يس������هم في 
حتقيق تنمية اقتصادية فحس������ب، وإمنا يسهم أيضاً في محاربة الفساد وتنظيم العالقة 
بني مقدم اخلدمة واملستفيدين وتعزيز مستويات جودة احلكم.  كما أن مشاركة األفراد 
في إدارة ش������ؤونهم احمللية، س������واء بشكل مباش������ر عن طريق االنتخابات أو غير مباشر 
بالتعيني أو إبداء الرأي، مشاركتهم تعزز الشعور باالنتماء الوطني.  كما أن تفعيل اإلدارة 
احمللية يخفف األعباء على األجهزة املركزية ويس������هم في تطوير املوارد البش������رية وبناء 

قيادات إدارية عن طريق إشراكهم في إدارة شؤون الدولة على املستوى احمللي.
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ملخص الفصل:
في هذا الفصل مت اس������تعراض مفاهيم مهم������ة في فهم منوذج احلوكمة في القطاع 
الع������ام.  التفريق بني مفهوم الدولة واحلكومة مهم في التطبيق األمثل لنموذج احلوكمة 
في القطاع العام، حيث متثل الدولة الكيان العام في حني أن احلكومة متارس السلطة 
التنفيذية التي تسعى إلى تلبية احتياجات األفراد بتقدمي خدمات عامة بكفاءة وفاعلية.  
وعلى الرغم من أن احلكومة هي التي تتبنى وتطبق منوذج احلوكمة، فإن إقرار القوانني 
املنظمة لتطبيق مبادئ احلوكمة هي من صميم مهام الس������لطة التش������ريعية، لذا ميكن 
الق������ول إن تبني منوذج احلوكم������ة هو توجه عام للدولة، واحلكومة وهي املس������ؤولة عن 

تنفيذ هذا التوجه.  
مما س������بق يتضح أن مفهوم الدولة أعم وأشمل من احلكومة، إذ متثل الدولة اجلهة 
احلاضنة ملكون������ات الدولة من حكومة وأفراد ومنظمات غي������ر حكومية.  باملقابل تظل 
احلكومة هي العنصر الرئيسي في إدارة شؤون الدولة عن طريق تنظيم وتنسيق العمل 
بني مختلف اجلهات وضمان تنفيذ القرارات وتقدمي اخلدمات العامة للمستفيدين من 
أفراد ومنظمات غير حكومية خاصة أو عامة.  وعلى الرغم من أن املواطنني يشاركون 
ف������ي اختي������ار احلكومات وتقييم أدائه������ا، إال أن تلبية احتياجات األف������راد )مواطنني أو 
غي������ر مواطنني( بكفاءة وفاعلية يج������ب أن يكون محور عمل احلكومة، بحيث توظف كل 
البرامج العامة والسياس������ات وحتى االتفاقات الدولية واالتفاقات الثنائية )بني الدول( 
في خدمة األفراد.  األفراد من جهتم، هم أبرز مكونات الدولة ويش������اركون في صياغة 
السياس������ات العامة واتخاذ القرارات بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقاً لطبيعة النظام 
السياسي واإلداري السائد في الدولة.  لذا، فإن تبني احلكومات لنموذج إداري يتالءم 
مع الطبيعة السياسية واإلدارية واالجتماعية للدولة ويعزز مشاركة األفراد واملنظمات 

غير احلكومية في العملية السياسية يضمن أداء احلكومة لدورها بكفاءة وفاعلية.  
وباملقابل، لألفراد واملنظمات غير احلكومية دور مهم في إدارة شؤون الدولة والرقابة 
عل������ى األداء احلكومي بوصفه جزءاً أساس������ياً في تطبيق من������وذج احلوكمة في القطاع 
العام.  وكذلك تفعيل اإلدارة احمللية وأس������لوب الالمركزية اإلدارية أداة مهمة تس������اعد 
ف������ي التطبيق الفعال ملبادئ احلوكمة في القطاع العام بكفاءة وفاعلية.  فباإلضافة إلى 
تعزيز االنتماء الوطني، فإن أسلوب اإلدارة احمللية يعزز مشاركة األفراد بشكل عام في 
إدارة ش������ؤون الدولة ويقلل املركزية ويس������اعد في الرقابة على تنفيذ املشاريع والبرامج 

احلكومية ويسهم في تلبية احتياجات األفراد واملنظمات على املستوى احمللي.
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بعد استعراض تلك املفاهيم، في الفصل القادم سوف يتم استعراض مفهوم احلوكمة 
في القطاع العام بش������يء من التفصيل.  في الفصل الثاني س������وف يتم حتليل ومناقشة 
م������ا مييز من������وذج احلوكمة عن غيره من النماذج واألس������اليب اإلدارية األخرى.  كما أن 
مفهوم احلوكمة الرش������يدة بوصفها هدفاً من تطبيق احلوكمة في القطاع العام، سوف 
يتم التطرق إليه بش������يء من التحليل، مع توضيح مفهوم احلكم الرش������يد وآلية حتقيق 

مستويات متقدمة من جودة احلكم.
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الفصل الثاني
الحوكمة في القطاع العام

احلوكمة )احلاكمي������ة، احلكمانية، احلوكمة اإلدارية( كلها مصطلحات ُمعّربة لكلمة 
Governance.  على الرغم من اختالف املس������ميات إال أنها ترُمز ملعنى عام واحد وهو 
الطرق واألس������اليب التي تدار بها الش������ؤون العامة لدولة م������ا.  لذلك فإن احلوكمة في 
 Corporate القطاع العام تتش������ابه مع أن������واع احلوكمة األخرى مثل حوكمة الش������ركات
Governance في الدعوة إلى الشفافية واإلفصاح، ولكن احلوكمة تشمل أيضاً طريقة 
عمل احلكومة في إدارة ش������ؤون الدولة باإلضافة إلى مش������اركة األجهزة غير احلكومية 

واألفراد صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات والتنفيذ واملراقبة.
ويعد األخذ مببادئ احلوكمة من قبل احلكومات مطلباً ش������عبياً ودولياً قبل أن يكون 
مطلب������اً تنظيمياً.  إن تقدمي خدمات ذات جودة بكفاءة وفاعلية هو مطلب لألفراد قبل 
أن يكون هدفاً حكومياً.  إن غياب مشاركة األفراد في صنع السياسات العامة بوصفها 
أداة مهم������ة في ضم������ان أداء حكومي متميز، أحد أهم أس������باب الكثي������ر من النزاعات 
والقالقل الداخلية في الدول.  وفي الس������ياق نفس������ه، جند أن الناخبني الذين يختارون 
حكوماته������م يعتمدون على نتائج أداء احلكومات في اختيار وانتخاب حكومة أو أخرى.  
لذا فإن حتقيق مس������تويات متقدمة في مؤشرات احلكم الرشيد يسهم في تعزيز جودة 
األداء احلكوم������ي وتلبية احتياجات األف������راد واملنظمات غير احلكومية بكفاءة وفاعلية، 

وهو ما يتطلع إليه املواطنون في أي دولة.
من جهة أخرى، تدعم املنظمات الدولية تبني احلكومات ملبادئ احلوكمة في القطاع 
العام بصفتها أداة مهمة في حتقيق التنمية ومحاربة الفقر والس������يطرة على الفس������اد.  
باإلضاف������ة إلى أن املؤسس������ات الدولية املانحة كالبنك الدول������ي وصندوق النقد الدولي 
باإلضاف������ة إلى دول مثل الوالي������ات املتحدة األمريكية ودول االحتاد األوربي، تش������ترط 
مس������توى معين������اً من جودة احلكم لدى الدول املس������تفيدة لكي حتص������ل تلك الدول على 
 IMF, 2010; Mimicopoulos et al., 2007; World) املس������اعدات املالية وغير املالية
Bank, 1991).  كم������ا أن منظمات املجتمع املدني واملنظم������ات الدولية املهتمة بحقوق 
اإلنسان تدعم تبِنّي مبادئ احلوكمة مثل تعزيز الشفافية واملشاركة واملساءلة باعتبارها 
أداة في س������بيل محاربة الفس������اد وتعزي������ز كفاءة األداء احلكوم������ي.  وأخيراً، يتم تقدمي 
احلوكمة في القطاع العام باعتبارها طريقة فعالة إلدارة شؤون الدولة وبوصفها بدياًل 
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لألس������لوب التقليدي في اإلدارة (Kettl, 2000; Rhodes, 1997).  لذلك يعتقد الكثير 
م������ن اخلبراء أن احلوكمة هي األس������لوب األكثر كفاءة وفاعلية لتق������دمي خدمات عالية 
اجلودة للمس������تفيدين وضمان حقوق اإلنسان وتطبيق مبادئ العدالة بني أفراد املجتمع 

لضمان حتقيق مستويات عالية من التنمية االقتصادية والبشرية على املدى الطويل.
م إطار عمل للكيفية التي تدار بها ش������ؤون  إن معظم األس������اليب اإلدارية الت������ي تُقدِّ
الدولة تركز على اإلجراءات والتنظيم اإلداري إلدارة ش������ؤون الدولة، مثل حتديد املهام 
واملس������ؤوليات وش������كل الهيكل التنظيمي، مع غياب مشاركة املس������تفيدين من اخلدمات 
ف������ي صنع السياس������ات وإق������رار األنظمة، وم������ن أمثلة ه������ذه النم������اذج:  البيروقراطية 
(Bureaucracy) واإلدارة العام������ة اجلديدة (New Public Management).  باملقابل، 
ف������إن النماذج اإلدارية مثل نظرية العميل (Agent Theory) وأس������لوب احلوكمة العامة 
اجلدي������دة (New Public Governance) تتناول العالقة بني املس������تفيد من اخلدمات 
احلكومية العامة من جه������ة )األفراد( وبني مقدم اخلدمة )احلكومة(، حيث تدعم هذه 
النماذج واألس������اليب مبدأ مش������اركة املس������تفيد في اتخاذ القرارات ووضع اإلطار العام 
 (Dubnick & Frederickson, 2009; Heinrich, Lynn, & لكيفية تقدمي اخلدم������ات

  .Milward, 2009)

إن تقييم أداء القطاع العام ومس������توى مش������اركة املس������تفيدين من اخلدمات العامة 
ف������ي عملية صنع القرارات هو أحد أكثر املوضوعات طرحاً ونقاش������اً بني السياس������يني 
والباحثني في ش������تى املجاالت، ومنها اإلدارة العامة والعلوم السياسية.  كما أن العديد 
 (New من النظريات واألس������اليب والنماذج اإلدارية مثل النظرية املؤسس������ية اجلديدة
 (New Public Governance) وأسلوب احلوكمة اجلديدة Institutionalism Theory)
ونظري������ة اخليارات العام������ة (Public Choice Theory)، مت تقدميه������ا لتكون جزءاً من 
مناقش������ة تقييم أداء القطاع العام ومشاركة املستفيدين من اخلدمات العامة باإلضافة 
 (Birkland, 2006; إلى أداء السياس������يني وموظفي القطاع العام لواجباته������م الوظيفية

.Lecours, 2005; North, 2009; Tullock, Seldon, & Brady, 2002)

م������ن جه������ة أخرى، فإن احلوكمة مفه������وم ليس بجديد، في أي مجتمع هناك ش������كل 
من أش������كال التنظيم الذي يحكم وينظم العالقة بني األفراد ومن يدير ش������ؤون الدولة 
)حاكم أو مس������ؤول(، هذا التنظيم هو األس������اس الذي تبنى عليه الكيفية التي تدار بها 
ش������ؤون الدول������ة (Bevir, 2010; Kaufmann & Kraay, 2008).  وعلى الرغم من أن 
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احلوكمة لم يتم التطرق إليها بشكل مكثف في الدراسات والبحوث إال في السبعينيات 
امليالدي������ة م������ن القرن املاضي، إال أن الكثير من املخطوطات القدمية تش������ير إلى وجود 
تنظي������م يحدد العالقة بني احلاكم واحملك������وم.  مثاًل، وفقاً ملا ورد في احلضارة الهندية 
القدمية (Arthashastra) 400 س������نة قبل املي������الد، مت ذكر تفصيل للعالقة بني احلاكم 
واحملك������وم، حيث أظهرت الكتابات القدمية الواجب������ات للحاكم أو من ميثله )الوزراء أو 

.(Kaufmann & Kraay, 2008) حكام األقاليم( ومواطني الدولة
 Governance باإلضافة إلى حتديد مبادئ احلكم الرشيد، احلوكمة في القطاع العام
بوصفه������ا مفهوماً تقدم رؤية تقوم عل������ى حتديد العناصر األساس������ية التي تنظم إدارة 
ش������ؤون الدولة من قبل احلكومة واملنظمات غي������ر احلكومية )منظمات املجتمع املدني، 
املنظم������ات غير الهادف������ة للربح، األفراد(.  وعلى الرغم من تع������دد التعريفات للحوكمة 
ف������ي القطاع العام فإنها في مجملها تركز على تعزيز مش������اركة األفراد واملنظمات غير 
احلكومية في صنع السياس������ات العامة واتخاذ القرارات والرقابة على األداء احلكومي 
نحو تقدمي خدمات عامة ذات جودة عالية وتلبي تطلعات وحاجات املستفيدين.  مفهوم 
احلوكم������ة يتبنى تغي������ر دور احلكومة من الالعب الوحيد في صنع السياس������ات العامة 
واتخاذ القرارات إلى واحد م������ن الالعبني.  فباإلضافة إلى احلكومة باعتبارها منفذاً 
للسياس������ات العامة، يش������ارك املس������تفيدون من اخلدمات العامة مثل منظمات املجتمع 
املدني واألفراد في إدارة ش������ؤون الدولة، بحيث يكون الهدف من املش������اركة تفعيل دور 
األفراد في إدارة ش������ؤون الدولة وإس������هام األفراد في حتسني مستوى اخلدمات العامة 

والرقابة على أداء احلكومة.
أما Mimicopoulos et al.  (2007)، فيش������يرون إلى احلوكمة على أنها »الترتيبات 
الرسمية وغير الرسمية التي حتدد الكيفية التي يتم بها صياغة القرارات والسياسات 
العام������ة واآللي������ة التي يتم به������ا تنفيذ تلك الق������رارات وفقاً للنظام املطب������ق في بلد ما« 
(Mimicopoulos et al., 2007, p. 3).  أم������ا برنام������ج األمم املتح������دة اإلمنائ������ي فلقد 
عّرف احلوكمة بش������كل مبس������ط على أنها »عملية اتخاذ الق������رارات وتنفيذها )أو عدم 
تنفيذه������ا(« (UNCTD, 2009, p.1).  من جهته، يعرف البن������ك الدولي احلوكمة على 
أنها »الطريقة التي متارس بها الس������لطة في إدارة املوارد االقتصادية واالجتماعية لبلد 
م������ا، لتحقيق التنمي������ة« (World Bank, 1991, p.  i).  من جهة أخرى، بش������ير برنامج 
مؤش������رات احلوكمة العامل������ي واملمول من البنك الدولي، إل������ى أن مبادئ احلوكمة تطبق 
على كل األنش������طة الرس������مية )احلكومية( التي تس������هم في تقدمي خدمات للناس وحل 
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املش������اكل باإلضافة إلى دعم العملية الدميوقراطية، ويشمل ذلك »العملية التي يتم بها 
اختيار احلكومات ومراقبتها واستبدالها، قدرة احلكومة على صياغة وتنفيذ سياسات 
فعالة سليمة؛ واحترام املواطنني والدولة للمؤسسات التي حتكم التفاعالت االقتصادية 

  .(World Bank, 2015, par. 1) »واالجتماعية فيما بينها
إن احلوكم������ة مفهوم يناقش الكيفية التي تُدير بها احلكومات ش������ؤون الدولة لتأدية 
مس������ؤولياتها وواجبته������ا نحو خدمة الوطن واملواطن وتق������دمي خدمات عامة ذات جودة 
متمي������زة.  كم������ا أن العالقة ب������ني احلكومة واألفراد وب������ني احلكوم������ة واملنظمات غير 
 Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi �احلكومية هي صلب مفهوم احلوكمة.  وفقاً، ل
(2009b)، فإن احلوكمة »تش������مل املمارس������ات املؤسسية التي تطبقها السلطات في بلد 
 de Ferranti, لذا يعد  .(Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi, 2009b, p.  10) »م������ا
Jacinto, Ody, and Ramshaw (2009) أن احلوكم������ة متثل »الطريقة التي يس������هم بها 
املس������ؤولون احلكوميون واملؤسس������ات [احلكومية وغير احلكومية] في رسم السياسات 
العام������ة وتوفير املنتجات واخلدمات العامة« وهي بذلك »تش������ير إلى جودة العالقة بني 
 (de Ferranti, Jacinto, »األفراد واحلكومة لضمان التمثيل والفاعلية والعدل واملساواة
(Ody, and Ramshaw, 2009, p.  8.  لذلك، ميكن القول إن مفهوم احلوكمة تتش������ابه 
مع مفهوم نظرية أصحاب املصلحة Stakeholder theory، حيث تقدم نظرية أصحاب 
املصلحة حملة األسهم على أنهم األفراد في حني أن املديرين التنفيذيني هم املسؤولون 
احلكومي������ون، مع األخذ باالعتبار اختالف حاجات ومتطلبات حملة األس������هم )األفراد( 
 Friedman &) )وتأثي������ر غير حملة األس������هم )املنظمات( على أداء املنظم������ة )احلكومة
Miles, 2002; Heath & Norman, 2004).  ومن هذا املفهوم نشأت حوكمة الشركات، 
إذ إن نظام حوكمة الش������ركات يهدف فيما يهدف إلى ضمان اإلدارة الس������ليمة وتطبيق 
مبادئ الرقابة واحملاسبة على أداء املديرين التنفيذين مثاًل، وهذا املفهوم يعد جزءاً من 

املفهوم العام للحوكمة في القطاع العام.
وعل������ى الرغم من تقاطع الكثي������ر من املفاهيم واملبادئ بني احلوكمة في القطاع العام 
وحوكمة الشركات، فإن حوكمة الشركات تركز على تطبيق مبادئ احلوكمة على الشركات 
والقط������اع اخلاص فقط، أما احلوكمة في القطاع العام فلها مفهوم أش������مل وأعم، حيث 
ترك������ز على مدى تطبيق مب������ادئ احلوكمة في القطاع العام.  ونتيجة لس������يطرة القطاع 
الع������ام على اجلوانب التنظيمية )إصدار األنظمة واللوائ������ح( التي تؤثر في أداء مختلف 
القطاع������ات العام واخلاص وغير الهادف للربح، ف������إن تأثير تطبيق مبادئ احلوكمة في 
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القط������اع العام يتعدى القطاع الع������ام ليؤثر وبفاعلية في أداء القط������اع اخلاص والقطاع 
الثالث )ويشمل املنظمات غير الهادفة للربح(، كما سنرى الحقاً في ثنايا هذا الكتاب.

كما أن مفهوم احلوكمة يرك������ز على الدور الكبير الذي تلعبه املنظمات غير الهادفة 
للرب������ح )منظمات املجتمع املدني( في التأثير واملش������اركة في صنع السياس������ات العامة 
وتطبيقه������ا والرقاب������ة عل������ى التنفي������ذ (Hummel, 2008; Kettl, 2002).  ل������ذا يعرف
Neumayer (2003) احلوكمة بأنها »الطريقة التي يتم بها متكني صناع السياسات من 
اتخاذ القرارات، والطريقة التي يتم بها صياغة وتطبيق السياس������ات، ودرجة مش������اركة 
احلكومات في اتخاذ القرارات نيابة عن املواطنني« (Neumayer, 2003, p.  8).  وفي 
الس������ياق نفس������ه، وفي وصفها للحوكمة في القطاع العام، تق������دم األمم املتحدة ثمانية 
عناصر للحوكمة الرش������يدة، وهي أن تكون إدارة ش������ؤون الدولة:  تش������اركية، يتم إقرار 
التش������ريعات باألغلبية، تطبيق قواعد املس������اءلة، والشفافية، فعالة وذات كفاءة، تتصف 
بالعدالة واملس������اواة بني أفراد املجتمع، وأخي������راً أن يتم تطبيق القوانني املقّرة واملعتمدة 
من السلطة التشريعية أو التنفيذية عند تنفيذ احلكومة لبرنامجها اإلداري، أي االلتزام 

  .(UNESCAP, 2009 بتطبيق القانون
مما س������بق، ميكن القول إن احلوكمة تشير إلى عملية اتخاذ قرارات وصنع سياسات 
يشارك بها املستفيدون ومقدمو اخلدمات العامة، وهذا يشمل مشاركة املنظمات الرسمية 
وغير الرسمية، احلكومية وغير احلكومية، واألفراد، في صياغة وإعداد وتنفيذ وتقييم 
والرقابة على تنفيذ السياس������ات العامة.  مع اإلش������ارة إلى أن املنظمات الرسمية تشمل 
احلكومة ومنظمات األعمال واملنظمات غير الهادفة للربح، على حني أن املنظمات غير 
الرس������مية تشمل األفراد واملستفيدين بشكل عام من اخلدمات العامة.  وعليه، جند أن 
عناصر احلوكمة في القطاع العام مثل الش������فافية واحملاسبة واملساءلة مت اإلشارة إليها 
ف������ي أغلب احلضارات القدمية إل������ى عصرنا احلاضر، باإلضافة إلى اإلش������ارة لها في 
القوانني اإللهية والدساتير الوضعية.  في دراسة تاريخية ل� de Alcántara (1998) عن 
مفاهي������م احلوكمة ومدى ذكرها وتطبيقها في احلض������ارات القدمية واحلديثة، خلصت 
الدراسة إلى أنه على الرغم من استخدام مبادئ احلوكمة في شتى املجاالت االقتصادية 
واالجتماعية فإن التركيز كان على تطبيق مبادئ احلوكمة في العملية السياس������ية.  أما 
في الس������نوات األخيرة، فلقد مت توظيف مبادئ احلوكمة واحلوكمة الرشيدة لتكون أداة 
لتعزيز التنمية االقتصادية والتنمية املس������تدامة باإلضافة إلى حتس������ني مستوى العملية 

.(Dixit, 2009; Kemp & Parto, 2005) السياسية وتعزيز جودة احلكم
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باإلضافة إلى ذلك، مت استخدام مفهوم احلوكمة في العقود الثالثة املاضية من قبل 
العديد من املنظمات واملؤسس������ات، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكذلك 
في األوس������اط األكادميية، لتقييم عمل احلكومات وطريقة تنفيذ احلكومات لبرامجها 
(Kaufmann & Kraay, 2002; Wilkinson, 2000).  كما أن املؤسسات الدولية التي 
تقدم املعونات املالية وغير املالية تطلب من البلدان املستفيدة من املعونات املقدمة من 
تلك املنظمات حتقيق مس������توى معني من جودة احلكم وفقاً ملؤشرات احلوكمة املعتمدة 
 (International Monterey Fund, 2010; كش������رط حلصول تلك الدول على معونات
(Mimicopoulos, Kyj, & Sormani, 2007; World Bank, 1991.  وبن������اء عل������ى ما 
س������بق، ونتيجة للضغط احمللي والدولي، فإن العديد من احلكومات تبنت منوذج احلكم 
الرشيد القائم على مشاركة املواطنني واملنظمات غير احلكومية في العملية السياسية 
وعملية صنع القرار، لتكون بدياًل للنموذج التقليدي في إدارة شؤون الدولة الذي يقوم 
 Box, 1998;) على هيمنة الدولة على عملية صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات

.(Kettl, 2002; Rhodes, 2002

الحوكمة وأساليب اإلدارة المختلفة:
منوذج احلوكمة مت التركيز عليه وتقدمية بالش������كل احلالي على أنه امتداد لألساليب 
اإلدارية املختلفة.  وفقاً للطريقة التقليدية في إدارة شؤون الدولة، فإن احلكومة هي اجلهة 
شبه الوحيدة املس������ؤولة عن صنع القرارات وإقرار السياسات العامة للدولة، أما في ظل 
من������وذج احلوكمة فإن جهات غير حكومية )منظمات املجتمع املدني( واألفراد )املواطنني( 
  .(Hysing, 2009; Kettl, 2002; Newman, 2001) تشارك وتسهم في إدارة الشأن العام
وعل������ى الرغم من عدم وجود اتف������اق على تعريف موحد، فإن املفه������وم العام للحوكمة في 
القطاع العام يش������ير إلى مش������اركة األف������راد واملنظمات غير احلكومية م������ع احلكومة في 

صناعات القرارات وصياغات السياسات العامة ومن ثم إدارة شؤون الدولة.
إن حتول التركيز من األسلوب التقليدي في إدارة شؤون الدولة حيث تكون احلكومة 
لها اليد الطولى والقرار األخير في تشكيل السياسات العامة وصنع القرارات، التحول 
إلى منوذج احلوكمة حيث تش������ارك اجلهات غير احلكومية في صنع السياسات العامة، 
ه������ذا التحول كان له أثر كبير في تعزيز كفاءة وفاعلية أس������اليب إدارة ش������ؤون الدولة.  
ووفقاً ل� Hysing (2009)، فإن التحول من »احلكومة [األسلوب التقليدي] إلى احلوكمة 
هو أس������اس تغي������ر دور الدولة، والذي كان ل������ه تأثير كبير على الباحثني واملمارس������ني« 
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(Hysing, 2009, p.  647).  وعل������ى الرغم من عدم وجود اتفاق على تعريف احلوكمة 
ف������ي القطاع العام، فإن هناك اتفاقاً على أن احلوكمة تختلف عن األس������لوب التقليدي 
في إدارة ش������ؤون الدولة من عدة جهات، أهمها مش������اركة املنظمات غير الهادفة للربح 
واألفراد والقطاع اخلاص في العملية اإلدارية والسياسية، ومن ثم عدم تفّرد احلكومة 

بالعملية السياسية وإدارة شؤون الدولة.  
كما أن أبرز التحوالت الناجتة عن تطبيق مبادئ احلوكمة هي مشاركة اجلهات غير 
احلكومية واملستفيدين، مع احلكومة في اتخاذ القرارات والرقابة على تنفيذها.  العديد 
من األس������باب مت ذكرها من قبل الباحثني لهذا التغير، ومن أهمها التنوع الدميوغرافي 
وزيادة عدد السكان مما أدى إلى تنوع وزيادة حجم حاجات ورغبات األفراد مما يدعم 
إش������راكهم في إدارة الشأن العام، باإلضافة إلى دعم احلكومات واملنظمات الدولية إلى 
وجود ممثلني لألقليات في دائرة صنع القرار، كل ذلك كان له أثر على تبني احلكومات 
ملبادئ احلوكم������ة (Agranoff, 2003; Newman, 2001; Scott, 2001).  كما أن عدم 
قدرة احلكومة على توفير اخلدمات بالشكل املناسب والوقت احملدد للمستفيدين سواء 
كانوا أفراداً أم منظمات مت مناقش������ته من قبل الباحثني كس������بب للتحول من األس������لوب 
التقليدي في اإلدارة إلى احلوكمة.  إذ إن فشل احلكومات عن توفير اخلدمات بالشكل 
املطل������وب، أو م������ا يعرف ب������� Government Failure، يعد من األس������باب التي أدت إلى 
املطالبة بتبني أس������اليب إدارية أكثر كفاءة وفاعلية سعياً لتعزيز جودة اخلدمات العامة، 
 Hood, 1995; Hummel, 2008;) مما أدى إلى تبني احلكومات ألس������لوب احلوكم������ة

  .(Rhodes, 1996; Scott, 2001, 2003

م������ن جهة أخرى، من األس������باب التي أدت إل������ى تبني مبادئ احلوكم������ة في القطاع 
الع������ام من قبل احلكومات واملنظمات الدولية هو زيادة التأثير االقتصادي واالجتماعي 
للمنظم������ات غير الهادفة للربح والقطاع اخلاص.  فمثاًل توفر املنظمات غير احلكومية 
وظائف لش������ريحة كبيرة من القوى العاملة في الدول، باإلضافة إلى الدور السياس������ي 
املتزاي������د لهذه املنظمات.  هذا الدور نتج عنه تكوين مجموعات ضغط على احلكومات 
واملؤسس������ات التش������ريعية (lobbies) إلقرار نظام أو تبني سياسة عامة.  كل ذلك أجبر 
احلكومات على قبول املنظمات احلكومية لتكون ش������ريكاً وعاماًل فعاالً في إدارة شؤون 
الدولة (Hammack, 2002; Roberts, Jones, & Fröhling, 2005).  كما أن أساليب 
 (New Public Management -NPM) اإلدارة اجلديدة نس������بياً مثل اإلدارة اجلدي������دة
والتي تروج لفكرة دعم القطاع اخلاص للعب دور أكبر في تقدمي اخلدمات العامة التي 
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كانت حكراً على احلكومة، هذا التوجه أدى إلى تغير في الطريقة التي تدار بها شؤون 
الدولة ومن ثم مش������اركة أكب������ر من القطاعات غير احلكومية في صياغة التش������ريعات 
 Denhardt & Denhardt, 2007; Hood, 1995; Osborne & Gaebler,) وتنفيذه������ا

.(1992; Rhodes, 1997

باإلضافة إلى ما سبق، ونتيجة للتغيرات الكبيرة في أساليب إدارة شؤون الدولة، في 
الثمانينيات امليالدية من القرن املاضي، والتي أدت إلى تخصيص الكثير من املش������اريع 
والبرام������ج احلكومية؛ كل ذلك أدى إلى أن الغالبية العظمى من اخلدمات، وخاصة في 
الدولة املتقدمة صناعياً وتنظيمياً، تقدم من قبل القطاعات غير احلكومية )املنظمات 
غير الهادفة للربح والقطاع اخلاص( سواء بشكل مباشر أم غير مباشر.  هذا التحول 
في تقدمي اخلدمات أثار الكثير من التس������اؤالت عن الدور احلقيقي للحكومات ومدى 
مقدرتها على محاس������بة مقدمي اخلدمة وحتديد املس������ؤولية جتاه املستفيدين من تلك 
 Hammack, 2002; Hood, 1995;) اخلدم������ات في ظل األس������لوب التقليدي ل������إدارة
Kettl, 2000).  يعتق������د (Kettl, 2002) في حتليله لدور احلكومة الفيدرالية في إدارة 
ش������ؤون الدولة على املس������توى احمللي في الواليات املتحدة األمريكية، أن دور املنظمات 
غي������ر احلكومية في االقتصاد وتوفير الوظائف أصبح مؤثراً تأثيراً كبيراً، وهذا التأثير 
ل������م يكن نتيجة قرار سياس������ي بل كان صعوداً تدريجياً ل������دور املنظمات غير احلكومية 
كالعب رئيس������ي في العملية السياس������ية.  لذلك يعتقد Kettl (2002) أن التحول نحو 
تطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام أضحى أمراً البد منه إذا ما أرادت احلكومات 

تقدمي خدمات تلبي حاجات ومتطلبات املستفيدين من تلك اخلدمات.  
كما أن تزايد الدور الذي يسهم فيه االقتصاد على املستوى احمللي في الناجت احمللي 
اإلجمالي والدورة االقتصادية بشكل عام من توفير وظائف واالستخدام األمثل للموارد 
املتاحة، أدى إلى ضرورة تفعيل اإلدارة احمللية ومش������اركتها في صنع السياسات العامة 
عل������ى املس������توى الوطني.  يعتق������د de Ferranti et al. (2009) أن تبني مفاهيم ومبادئ 
احلوكم������ة بدل األس������لوب التقليدي في اإلدارة من قبل ال������دول واملنظمات الدولية جاء 
نتيج������ة لعدم ق������درة احلكومات على أداء األعمال نيابة ع������ن مواطنيها، ومن ثم لم تعد 
قادرة على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم بالشكل املناسب.  لذا، فإن زيادة عدد السكان 
وتعدد وتزايد وتعقد مطالب األفراد أدى إلى احلاجة إلى املش������اركة الش������عبية بش������كل 
مباش������ر في إدارة شؤون الدولة وخاصة على املس������توى احمللي.  كما أن األفراد بشكل 
ع������ام واملنظمات احمللية لديها الدراية الكافية مبتطلبات املجتمع احمللي، لذا فإن جزءاً 
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كبيراً من مفهوم احلوكمة يركز على مش������اركة األفراد واملنظمات على املس������توى احمللي 
في صياغة السياسات العامة واتخاذ القرارات والرقابة على التنفيذ، وذلك سعياً إلى 

حتقيق الكفاءة والفاعلية في اخلدمات العامة والعمل احلكومي بشكل عام.
وفي السنوات األخيرة تغير دور احلكومة في إدارة شؤون الدولة واتخاذ القرارات من 
كون احلكومة هي املس������يطرة على إدارة ش������ؤون الدولة إلى أحد صناع القرار، وفي بعض 
احلاالت يكون للحكومة دور إشرافي أو تنسيقي فقط، وهذا نتيجة لتعاظم دور املنظمات 
غي������ر احلكومية واألفراد في العملية السياس������ية واإلدارية إلدارة ش������ؤون الدولة.  نتيجة 
لذل������ك، في ظل مفهوم احلوكمة، تلعب منظمات املجتمع املدني مثل النقابات واجلمعيات 
واملنظمات املتخصصة بالرقابة على أداء احلوكمة السياسي واالقتصادي والتنظيمي، دوراً 
مهماً في صنع السياسات واتخاذ القرارات باإلضافة إلى مراقبة أداء املسؤولني واحلكومة 

  .(Lovan & Shaffer & Murray, 2004; Peters & Pierre, 1998) بشكل عام
بناًء على ما سبق، فإن أحد أبرز نتائج تطبيق منوذج احلوكمة هو مشاركة املواطنني 
واملنظمات غير احلكومية في إدارة شؤون الدولة بشكل عام وخاصة في صنع السياسات 
وعملي������ة اتخاذ الق������رارات.  وفي ظل مفهوم احلكومة، ف������إن للمواطنني دوراً مهماً في 
التأثير في عملية صنع القرارات وصياغة التشريعات واألنظمة إما بشكل مباشر وإما 
عن طريق تشكيل منظمات أو نقابات تسهم في الدفاع عن مصاحلهم.  باإلضافة إلى 
أن مش������اركة املنظمات غير احلكومية واألفراد في الرقابة عل������ى تنفيذ تلك القرارات 
وتقييم أداء احلكومة عزز من املش������اركة السياسية واإلدارية للمنظمات غير احلكومية 
واألفراد.  لذلك، فإن حاج������ات األفراد واملجتمع تكون ممثلة ويتم أخذها في االعتبار 
عند إعداد وصياغة السياس������ات العامة، وهذا على املس������توى احمللي بشكل خاص، أما 
على مس������توى الدولة بشكل عام فإن األفراد واملنظمات غير احلكومية تشارك بفعالية 
ف������ي عملية الرقابة وتقييم األداء احلكوم������ي، وخاصة األعمال التي يكون لها تأثير في 
املس������توى احمللي مثل عقد اتفاقات دولية أو جتارية، وهذه املش������اركة احمللية لها عدة 
صور منها عن طريق تفعيل املجالس احمللية أو اللجان أو املناقش������ة العلنية للسياسات 
العام������ة.  باملقاب������ل، جند أنه في ظل النظ������ام التقليدي ف������ي اإلدارة، متارس احلكومة 
احتكاراً لصنع السياسات واتخاذ القرارات ويكون دور األفراد املنتخبني أو املعينني من 
قبل احلكومات دوراً استش������ارياً فقط.  وعليه، فإن درجة مشاركة املستفيدين في صنع 
القرارات وصياغة السياس������ات والتش������ريعات هو ما يحدد درجة ومستوى جودة احلكم 

.(Lovan et al., 2004; Salamon, 2002) احلكم الرشيد( في أي بلد(
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من جهة أخ������رى، تختلف صياغة وش������كل ومضمون وجودة التش������ريعات والقوانني 
إذا م������ا مت صياغته������ا في ظل مفه������وم احلوكمة مقارن������ة بالنظام التقلي������دي في إدارة 
ش������ؤون الدولة.  ففي ظل النماذج التقليدية ف������ي اإلدارة متيل صياغة وإقرار األنظمة 
والقوان������ني إلى املركزية، في حني أن صياغة وإقرار السياس������ات العامة في ظل منوذج 
احلوكمة متيل إلى الالمركزية واملش������اركة والتي تختل������ف درجتها تبعاً لتركيبة املجتمع 
 Cheema) االجتماعية واالقتصادية والسياس������ية والنظام السياسي السائد في الدولة
Rondinelli, 2007; Tulchin & Selee, 2004; Wilkinson, 2005 &).  أض������ف إلى 
ذل������ك أن البرامج احلكومية في ظل تبني من������وذج احلوكمة في القطاع العام تكون أكثر 
مرونة لتلبية احتياجات املجتمع احمللي واألفراد واملنظمات احمللية )اخلاصة والعامة(، 
وميكن تغييرها أو تعديلها وفقاً حلاجة املس������تفيدين.  أما في ظل النظام التقليدي في 
إدارة ش������ؤون الدولة ونتيجة للمركزية في إقرارها، فإن املشروعات والبرامج احلكومية 
حتت������اج إلى وق������ت وجهد أطول لتنفيذها مقارنة بنم������وذج احلوكمة مع ضرورة مرورها 
بسلسلة من املتطلبات اإلدارية والقانونية )مثل إقرار البرملان وموافقة جهات عدة( عند 
إجراء تغيير أو تطوير لقانون أو تعديل نظام (Salamon, 2002; Selee, 2004).  لذا، 
ي������رى Frahm & Martin (2009) أن منوذج احلوكمة يرك������ز على الكيفية التي يتم بها 
تنفيذ السياسات والبرامج، في حني أن النموذج التقليدي في إدارة شؤون الدولة يركز 
على صياغة التش������ريعات والقوانني والبرامج أكثر م������ن التركيز على آلية التنفيذ.  لذا 
يرى العديد من الباحثني أن التركيز على إقرار البرنامج أكثر من التركيز على الكيفية 
التي يتم بها تطبيق البرنامج يعد من أهم أس������باب فشل احلكومات التي تتبنى النموذج 
التقليدي بالوفاء بالتزاماتها جتاه املس������تفيدين من اخلدمات العامة بتقدمي خدمات ال 
تتناس������ب مع االحتياجات بالطريقة والوقت املناسبني )عدم حتقيق الكثير من البرامج 
 Frahm &) التي تتبناه������ا احلكومات ألهدافها( باإلضافة إلى ضعف جودة املخرجات

.(Martin, 2009; Salamon, 2002; Selee, 2004

كما أن من مميزات تبني منوذج احلوكمة أن عملية صنع وإقرار السياسات العامة تتم 
وفق آلية تقوم على املشاركة وتبادل اآلراء واألفكار بني املستفيدين من اخلدمة )األفراد 
واملنظم������ات غير احلكومية( من جهة ومقدم اخلدمة وصناع السياس������ات )احلكومة أو 
  .(Kingdon, 1984; O’Toole, 1997) املسؤولني املنتخبني أو املعينني( من جهة أخرى
ونتيجة لتشعب وتعدد املتطلبات واآلراء واألفكار للمستفيدين من اخلدمات العامة، فإن 
العدي������د من الباحثني يرى أن التحدي األكبر لنج������اح منوذج احلوكمة في القطاع العام 
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يكم������ن في القدرة على إدارة الش������بكات االجتماعية والعالقة بني املس������تفيدين وصناع 
الق������رارات (Newman, 2001; Rhodes, 2007).  كم������ا أن العام������ل الثقافي والتركيبة 
االقتصادية والسياسية ألي دولة يؤثر بشكل كبير في مدى جناح تطبيق منوذج احلوكمة 
من عدمه، لذلك فإنه ال يوجد آلية أو شكل محدد لتطبيق منوذج احلوكمة، إذ إن لكل 

مجتمع خصائصه التي حتدد كيفية تطبيق النموذج.
كما أن عنصراً آخر مييز احلوكمة في القطاع العام عن النماذج األخرى في اإلدارة 
هو آلية حتديد احملاسبة واملساءلة وفقاً لنموذج احلوكمة.  فبينما يركز النموذج التقليدي 
في اإلدارة على توفير اخلدمات من قبل احلكومة، بحيث تكون احلكومة هي املسؤولة عن 
ضمان مخرجات البرنامج أو اخلدمة، فإن ضمان جودة مخرجات البرنامج أو اخلدمة 
في ظل منوذج احلوكمة هي مس������ؤولية املش������اركني في صنع السياس������ات العامة وإقرار 
البرامج واملش������روعات مثل األفراد واملنظمات غير احلكومية، وذلك نتيجة ملش������اركتهم 
 Cheema & Rondinelli, 2007;) في مراحل اإلعداد واإلق������رار والرقابة على التنفيذ
Hansen, 2001; Salamon, 2002).  وفقاً ل� Frahm and Martin (2009)، فإن »منوذج 
احلوكمة ينقل املس������اءلة إلى كل القطاعات واألفراد املشاركني عن طريق تقييم النتائج، 
وخاصة على املس������توى احملل������ي« (Frahm and Martin, 2009, p.  414).  لذلك، وفي 
ظل تطبيق منوذج احلوكمة فإن املش������اركني في صنع السياس������ات العامة وإقراراها هم 
من يتحمل املس������ؤولية أمام املس������تفيدين من البرنامج أو اخلدمة، في حني أن املوظفني 
احلكوميني املنتخبني أو املعينني هم من يتحمل املس������ؤولية في ظل النظام التقليدي في 
  .(de Ferranti et al., 2009; Lovan et al., 2004; Tulchin & Selee, 2004) اإلدارة
لذا، يعتقد بعض الباحثني أن تطبيق منوذج احلوكمة هو رجوع وتطبيق للمبادئ األساسية 
 Box (1998) ويرى  .(Lovan et al., 2004; Rhodes, 1997) األصيل������ة لعمل احلكومة
أن تطبيق مبادئ احلوكمة هو ضمان ملشاركة األفراد واملنظمات غير احلكومية في إدارة 
ش������ؤون الدولة وصنع السياس������ات العامة، على األقل على املستوى احمللي، وهذا تطبيق 
للمبادئ األصلية للعملية الدميقراطية املبنية على مش������اركة املواطنني في إدارة ش������ؤون 
الدولة.  ففي ظل منوذج احلوكمة تنتقل احلكومة من التفرد في صنع السياسات العامة 
واتخاذ القرارات إلى تنس������يق مشاركة وإسهام اجلهات املختلفة، األفراد واملنظمات غير 

احلكومية واخلاصة، في عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات.
ومما س������بق، ميكن تلخيص الفروقات بني األس������لوب التقلي������دي في اإلدارة ومنوذج 
احلوكم������ة في القطاع الع������ام، ففي ظل احلوكم������ة، تكون العالقة ب������ني تقدمي اخلدمة 
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واملس������تفيدين منها عالقة تكاملية مبنية على حاجات املستفيدين ورغباتهم من أسفل 
إلى أعلى، في حني تكون في ظل النموذج التقليدي عالقة من أعلى إلى أسفل )السلطة 
الهرمي������ة( مع عدم وجود مش������اركة فاعل������ة ومؤثرة من قبل املنظم������ات غير احلكومية 
واألفراد في إدارة شؤون الدولة.  كما أن احلوكمة هي أسلوب مشاركة كل املستفيدين 
من البرامج واخلدمات العامة في صنع السياس������ات واتخ������اذ القرارات، وهو ما يؤدي 
إلى إش������راك األقليات في العملية اإلدارية والسياسية.  لذا ميكن اعتبار احلوكمة أداة 
لتطبيق مبادئ الدميوقراطية واملش������اركة السياس������ية واإلدارية من قبل املستفيدين من 
اخلدمات العامة، ومحاربة الفساد، وصياغة وتنفيذ برامج عامة وتقدمي خدمات ذات 
كفاءة وفاعلية للمس������تفيدين تلبي حاجاته������م ورغباتهم.  اجلدول )1( يوضح الفرق بني 

األسلوب التقليدي في اإلدارة ومنوذج احلوكمة في القطاع العام.
اجلدول )1(:  الفرق بني األسلوب التقليدي في اإلدارة ومنوذج احلوكمة في القطاع العام.

منوذج احلوكمةاألسلوب التقليدي في اإلدارةالعنصر
أحد صناع القرار )مشارك ومنسق(رئيسي ومتفرد في أغلب األحياندور احلكومة

المركزية تقوم على النقاش واإلقناعسلطة مركزية ومتحكمةالسلطة واتخاذ القرار
مفتوح وأفقي التركيبةمغلق وعامودي التركيبةتركيبة النظام اإلداري

أداة تنفيذ البرنامج أو السياسةالبرنامج أو السياسة العامةمحور السياسة أو القرار
تقوم على أعضاء ممثلني للحكومة- العملية الدميقراطية

ممثلة
تقوم على املشاركة - تشاركية

أو احملاسبة واملسؤولية البرنامج  مخرجات  جودة 
السياسة

أو  البرنامج  مخرجات  تلبية  مدة 
السياسة حلاجة املجتمع

المركزية/مرنةمركزية/ متماثلةالسياسات العامة
.Frahm and Martin, 2009, p.  410  :املصدر

الحوكمة الرشيدة:
على الرغم من أن تركيز احلوكمة يتمحور حول العملية السياس������ية واملش������اركة، فإن 
مفهوم احلوكمة في السنوات األخيرة مت تناوله في عدة مجاالت كاالقتصاد واحملاسبة.  
إذ تبلور املفهوم األساس������ي للحوكم������ة في القطاع العام نتيجة للتوس������ع الكبير في حجم 
املجتمع������ات والتنوع الكبير الحتياج������ات األفراد واملنظمات، ه������ذا التغير أّدى إلى عجز 
احلكومات عن إدارة ش������ؤون الدول������ة مبفردها، لذلك كان البد من إش������راك جهات غير 
حكومي������ة مثل القطاع اخلاص ومنظمات املجتمع املدن������ي واملنظمات غير الهادفة للربح 
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ف������ي إدارة ش������ؤون الدولة واملجتمع.  العديد من الباحث������ني يتفقون مع هذا الطرح ومنهم
ف������ون احلوكمة بأنها »الطريقة التي يش������ترك  de Ferranti, et.  al.  (2009)، حي������ث يُعرِّ
فيها املسؤولون واملنظمات احلكومية وغير احلكومية في رسم السياسات العامة وتقدمي 
اخلدم������ات للن������اس« (de Ferranti, et.  al., p.  8).  أما الكايد )2003( فيُعرِّف احلوكمة 
بأنها »تعكس كيف تفاعل احلكومة مع املؤسسات االجتماعية األخرى، وكيف ترتبط تلك 

األطراف باملواطنني واملُقيمني وكيف يتم اتخاذ القرارات« )الكايد، 2003، ص.  8(.
يت������م تقدمي احلوكمة في القط������اع العام بصفة مفهوم ومنوذج عام ميكن تطبيقه في 
أي نظام سياسي.  كما أن تطبيق النموذج يتطلب األخذ باحلسبان التركيبة االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية لضمان احلصول على النتائج املرجوة وحتقيق مستويات متقدمة 
في مؤشرات احلكم الرشيد.  لذا، فإن حتقيق احلكومات لنتائج إيجابية في مؤشرات 
احلوكم������ة ف������ي القطاع العام هي املعي������ار الذي يحدد مدى الت������زام احلكومات بتطبيق 
 Good )مبادئ احلوكمة وحتقيق مس������تويات متقدمة من جودة احلكم )احلكم الرشيد
Governance.  ولذل������ك، العدي������د من املقاييس الدولية واحمللي������ة مت تصميمها لقياس 
مدى تطبيق احلكومات ملبادئ احلوكمة الرشيدة مثل الشفافية والعدالة واملساواة.  كما 
أن نتائج مقاييس احلوكمة الرش������يدة ومدى تطبيق احلكومات لهذه املعايير ال يقتصر 
تأثي������ره على قرارات املنظمات الدولية والدول املانحة، بل إن احلكومات تس������تفيد من 
نتائج مقاييس احلوكمة في تقيم أدائها ومعرفة أماكن اخللل لتقوميها.  باإلضافة إلى 
احلكومات، ف������إن منظمات املجتمع املدني واألفراد يس������تفيدون من نتائج مدى تطبيق 
احلكوم������ات ملبادئ احلوكمة الرش������يدة في مراقبة أداء احلكوم������ات وتقدمي مقترحات 
تطويرية.  وهذه املقاييس )مدى تطبيق الدولة ملبادئ احلوكمة الرشيدة( تشمل معايير 
اقتصادية وإدارية ويتم استخدامها من قبل املنظمات الدولية )البنك الدولي وصندوق 
النق������د الدولي( والدول املانحة )مثل الواليات املتحدة األمريكية ودول االحتاد األوربي( 
في حتديد مس������توى جودة احلكم للدول.  ووفقاً مل������دى تطبيق احلكومات لهذه املعايير 
يت������م اتخاذ القرارات اخلاصة مبدى إمكانية دعم الدول احملتاجة للدعم باإلضافة إلى 
حتديد نوعية الدعم ومدى إمكانية اس������تفادة تلك الدول من هذا الدعم.  وعلى الرغم 
من أن هذا التقييم يس������تخدم أساس������اً في قرار الدعم من عدمه للدول احملتاجة وفي 
التقييم الداخلي )داخل الدولة( ألداء احلكومات، فإن العديد من األبحاث والدراسات 
تس������تخدم هذه املعايير في حتليل العالقة بني احلوكمة الرشيدة وموضوعات عدة منها 

التنمية االقتصادية والبشرية والتنمية املستدامة.
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مفهوم احلوكمة الرش������يدة يش������مل العديد م������ن العناصر األساس������ية املكونة للعملية 
الدميقراطية مثل املشاركة السياسية من قبل األفراد ومنظمات املجتمع املدني والشفافية 
واملس������اءلة واحترام حقوق اإلنس������ان املدنية والفكرية، فضاًل عن إدارة الصراعات وحل 
املش������كالت الداخلية بش������كل س������لمي (Agere, 2000).  من جهته يرى البنك الدولي أن 
احلوكمة ه������ي »مجموعة القواعد التي يتم من خاللها إنف������اذ القانون لصالح مجموعة 
معينة، ومن ثم فإن احلكومة تتصرف لصالح األفراد وعليها أن تتيح لهم فرصة املشاركة 
في صن������ع القرارات بصورة متكافئ������ة وفي إطار من الش������فافية واملصداقية، بل وتكون 
  .(World Bank, 2003:  xviii) »ًمسؤولة أمامهم، وهو ما يجعل أي حكم ُحكماً رشيدا
أما برنامج األمم املتحدة اإلمنائي فيصف احلكم الرش������يد بأنه »يقوم على املش������اركة، 
ويتسم بالشفافية، وينطوي على املساءلة، كما أنه يّتِسم بالكفاءة في حتقيق االستخدام 
األمثل للموارد، فضاًل عن اس������تناده إلى قواعد العدالة واإلنصاف، وكذلك يعزز سيادة 
القانون« )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 1997، ص.  5(.  كما يرى برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي أن التفاعل البّناء بني احلكومة والقطاع اخلاص واملجتمع املدني هو األس������اس 
للحكم اجليد )الرشيد(.  لذلك فإن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (UNDP) يقدم تسع 
سمات للحكم الرشيد هي:  املشاركة، سيادة القانون، الشفافية، االستجابة، التوجه نحو 
بناء توافق لآلراء، اإلنصاف، الفاعلية والكفاءة، املس������اءلة، الرؤية اإلستراتيجية.  وهذه 
الس������مات يجب أن يؤخذ بها بشكل متزامن ومتواٍز لكي حُتّقق الهدف املرجو من تبنيها 

  .(UNDP, 2010 Weiss, 2000) وتطبيقها
من جهة أخرى، مت ربط احلوكمة الرش������يدة بش������كل كبير بتطبيق مبادئ املش������اركة 
السياس������ية من قبل أفراد املجتمع.  ويعّرف Ridddll (2007) احلوكمة الرش������يدة على 
أنها »قدرة احلكومة على تطوير نظام إدارة عامة فعال وذي كفاءة ويتس������م باملس������اءلة، 
 (Ridddll, 2007, »يش������ارك فيه املواطنون ويعزز مبادئ الدميقراطية بدالً من إضعافها
(p.  374.  املنظم������ات الدولية من جهتها تعد تطبيق احلكومات ملبادئ احلكم الرش������يد 
متطلب������اً للتنمي������ة االقتصادية ومحاربة الفس������اد.  يعتق������د Weiss (2000) أن احلوكمة 
الرش������يدة ال تدعم تطبيق مبادئ الدميقراطية فحس������ب، بل تتعدى ذلك لتش������مل تعزيز 
التنمية البشرية ومبادئ الشفافية واحملاسبة، وإن أي خلل في تطبيق أي من تلك املبادئ 
يعد مؤش������راً على أن احلكومة غير رشيدة في إدارة ش������ؤون الدولة.  لذلك، وللحصول 
على نتائج إيجابية لتطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام، البد من تطبيق كل عناصر 
احلوكمة بش������كل متواٍز ال انتقائي، مع األخذ باحلس������بان التركيبة السياسية والتنظيمية 
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 Aidt & Gassebner, 2010; Grindle, 2010;) واالقتصادي������ة واالجتماعية لكل دول������ة
  .(Osborne, 2004; Wilkin, 2011

وم������ن النتائج املهمة لتطبيق مبادئ احلوكمة الرش������يدة من قب������ل احلكومات تعزيز 
مش������اركة املواطن������ني ومنظم������ات املجتمع املدني ف������ي عملية صنع وإقرار السياس������ات 
العام������ة واتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج والرقابة مبا يضمن إش������باع احلاجات العامة 
لألف������راد واملنظمات واملجتمع بش������كل ع������ام.  كما أن تعزيز مش������اركة املواطنني تضمن 
تلبية متطلبات وحاجات األفراد عن طريق إشراكهم بشكل مباشر بصفتهم مستفيدين 
من تلك اخلدمات مما يس������اعد في حتقيق الهدف من إقرار تلك املش������اريع أو البرامج 
  .(Cheema & Rondinelli, 2007; Lovan et al., 2004; Wilkinson, 2005) العامة
 Bureaucrats باملقارن������ة بالنظام التقليدي في اإلدارة الذي يخول اإلداريني احلكوميني
بالقي������ام بتصميم وتنفيذ السياس������ات العامة بش������كل ش������به منفرد، ف������إن تبني منوذج 
احلوكمة في القطاع العام يعزز دور املواطنني في املشاركة في صياغة وتنفيذ البرامج 
والسياس������ات العامة.  وفي ظل منوذج احلوكمة، يكون املوظفون العموميون )املوظفون 
احلكوميون واملس������ؤولون املنتخبون( مس������ؤولني أمام املواطنني، إذ يكون لدى املواطنني 
السلطة حملاسبة املوظفني العموميني عن قراراتهم السياسية واإلدارية.  هذه املميزات 
للحوكمة بش������كل عام واحلكومة الرشيدة بش������كل خاص جتعل من البرامج والسياسات 
العامة انعكاس������اً حلاجات ومتطلبات األفراد واملجتمع بش������كل عام نتيجة املشاركة في 

صنع السياسات واخلدمات العامة مما يعزز من جودة اخلدمات العامة.
من جهة أخرى، النمو االقتص������ادي والتنمية االقتصادية مت ربطهما بتطبيق مبادئ 
احلوكمة الرشيدة.  وعلى الرغم من وجود نقاش بني االقتصاديني والسياسيني حول ما 
إذا كان تطبيق احلوكمة هو الطريق إلى التنمية أو العكس، فإن هناك اتفاقاً على وجود 
 Acemoglu et al., 2001;) عالقة قوية بني التنمية وتطبيق مبادئ احلوكمة الرش������يدة
 Adams & Mengistu, 2008; Case & Fair, 1999; Osborne, 2004; Nafziger,
2006).  كما أن العديد من الدراس������ات التي متت على مختلف املستويات االقتصادية 
واالجتماعي������ة اإلقليمية والدولية منها، خلصت إلى وجود عالقة قوية بني تبني مبادئ 
احلوكمة الرش������يدة من قبل احلكومات وحتقيق مستويات متقدمة في التنمية البشرية 
  .(Albassam, 2013; Alkire, 2010; Kaufmann & Kraay, 2002) واالقتصادي������ة
وفق������اً لبرنامج األمم املتح������دة اإلمنائي )1997( »هناك ارتب������اط ال ينفصم بني احلكم 
والتنمية البش������رية.  فالتنمية البش������رية ال ميكن أن تتواصل بدون احلكم الرش������يد، وال 
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ميكن أن يكون احلكم رش������يداً ما لم يؤد إلى اس������تدامة التنمية البشرية« )برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي، 1997، ص.  5(.  فمثاًل، جند أن ارتفاع مستوى التعليم لدى األفراد 
يع������زز اجلان������ب الرقابي على أداء احلكوم������ة نتيجة الرتفاع مس������توى الوعي بني أفراد 
املجتم������ع نتيجة حلصول األفراد على تعليم ذي جودة عالية.  لذا، فإن جودة اخلدمات 
الصحية وارتفاع مستوى التدريب والتعليم لألفراد، مثاًل، يعزز احلوكمة الرشيدة نتيجة 
الرتفاع املس������توى التعليمي والصحي لألفراد ومن ثم تكون مشاركة األفراد أكثر كفاءة 
وفاعلية، مما يؤدي إلى مطالبة األفراد بخطط وبرامج تهتم مبحاربة الفس������اد وتعزيز 
الشفافية وتس������هم في تعزيز كفاءة وفاعلية األداء احلكومي والقطاع اخلاص على حد 

  .(Agere, 2000; UNDP, 2010) سواء
ويتعدى تأثير حتقيق مس������تويات متقدمة في مؤش������رات احلوكمة القطاع العام ليؤثر 
ف������ي أداء القطاع اخلاص، إذ إن إقرار األنظم������ة وتنفيذها تُطّبق من قبل احلكومة.  لذا 
ميكن القول أنه كلما كانت العملية اإلدارية أكثر ش������فافية وأقل فس������اداً وس������يادة القانون 
حاضرة باإلضافة إلى مش������اركة القطاع اخلاص في إعداد القوانني ومراقبة أداء القطاع 
احلكوم������ي، كانت كفاءة وفاعلية القطاع اخلاص في دعم النمو والتنمية االقتصادية أكبر 
(Mehanna et al., 2010; Kaufman and Krray, 2002).  طبق������اً للبن������ك الدولي فإن 
تأثير غياب احلكم الرش������يد ال يقتصر على التأثير الس������لبي على أداء القطاع احلكومي 
فحس������ب وإمنا يصل هذا التأثير إلى القطاع اخلاص، ألن »إدارة احلكم تس������هم في رسم 
د بدورها وجود مناخ أعمال سليم وجّذاب  السياسات وتطبيقها، وهذه السياس������ات حُتدِّ
لالس������تثمار من عدمه« )البنك الدولي، 2003، ص.  10(.  كما أن بيئة األعمال السليمة 
تضمن املنافسة احلرة والشفافية في أداء االعمال وجودة العالقة بني مؤسسات العمال 
مع األجهزة احلكومية وضمان س������يادة القانون، كل ذلك يؤدي إلى ضمان مشاركة فاعلة 

من القطاع اخلاص في التنمية على املستوى احمللي والوطني.
باإلضافة ملا س������بق، فإن حتقيق مس������تويات متقدمة من احلوكمة الرش������يدة )جودة 
احلك������م( يعزز التنمية املس������تدامة ويخفف من نتائج األزمات السياس������ية واالقتصادية 
إن لم مينع حدوثها من األس������اس.  بحيث يكمن أحد األس������باب التي تدعم تبني مبادئ 
احلوكمة في القطاع العام ملواجهة تلك األزمات والتقليل من آثارها السلبية؛ في تطبيق 
مبادئ احلوكمة وتعزيز جودة احلكم )احلكم الرشيد( مما يسهم في مواجهات األزمات 
السياس������ية واإلدارية كالتي يشهدها بعض الدول النامية، واألزمات االقتصادية العاملية 
كالت������ي ش������هدها العالم م������راراً وتك������راراً وكان آخرها في عام 2008.  كم������ا أن العديد 
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من الدراس������ات واألبحاث أش������ارت إلى أن غياب الشفافية وعدم تبني مبادئ اإلفصاح 
وحتديد املسؤولية أدى إلى حدوث االزمات االقتصادية والسياسية التي شهدها العالم 
 (Davidoff & Zaring, 2008; Kim, 2000; Przeworski et al., عل������ى م������ر التاري������خ
(Stiglitz, 2010 ;2000.  لذا ميكن القول إن الدول التي تسجل مستويات منخفظة في 
مؤشرات احلكم الرشيد كانت أكثر تأّثراً باألزمات من الدول ذات املستويات اإليجابية 

  .(Albassam, 2013; Alkire, 2010)في احلكم الرشيد
كما أن اخلطط اإلس������تراتيجية للدول ال ميكن أن حتقق أهدافها دون تطبيق مبادئ 
احلكم الرش������يد.  لذا جند أن أهداف األلفية التي اعتمدتها األمم املتحدة في 2000م 
بالتنس������يق بني الدول ترك������ز على تطبيق مب������ادئ احلوكمة في القط������اع العام لتحقيق 
مس������تويات متقدمة في احلكم الرش������يد، هذه األهداف هي:  حتقيق العدل واملس������اواة 
والشفافية واملشاركة السياس������ية، بوصفها أدوات لتحقيق مستويات متقدمة من جودة 
 (Mimicopoulos et التعليم واخلدمات الصحية ومحاربة الفق������ر والتمييز العنصري
(al., 2007; United Nations, 2000.  وف������ي 2015م أقّرت األمم املتحدة هدفاً عاماً 
للخمسة عشر عاماً القادمة، هذا الهدف العام يتمحور حول التنمية املستدامة، ولتحقيق 
هذا الهدف مت تبني العديد من األهداف الفرعية مثل التنمية البش������رية واالقتصادية 
وتعزيز كفاءة األداء احلكومي، كل هذه األهداف ال ميكن الوصول إليها بكفاءة وفاعلية 
إال بعمل مشترك بني مقدم اخلدمة واملستفيدين منها، باإلضافة إلى حتقيق مستويات 

.(United Nations, 2015) متقدمة في احلكم الرشيد
م������ن جهتها، تتفق املنظمات الدولية )البن������ك الدولي وصندوق النقد الدولي واألمم 
املتحدة( واملنظمات اإلقليمية )بنك أفريقي للتنمية وبنك آسيا للتنمية( والدول املانحة 
)الواليات املتحدة األمريكية ودول االحتاد األوربي(، في حتديد العناصر العامة املكونة 
للحكم الرشيد وهي:  املش������اركة، املساءلة، االستقرار السياسي، سيادة القانون، جودة 
التش������ريعات، فاعلية أداء احلكومة، ومحاربة الفس������اد.  وعل������ى الرغم من هذا االتفاق 
فإن طرق تطبيق وقياس م������دى تطبيق الدول لهذه العناصر وأهمية كل عنصر يختلف 
بني املنظمات والدول املانحة وفقاً للبيئة االقتصادية والسياس������ية للدولة املستفيدة من 
املن������ح، باإلضافة إلى أهداف املنظمات والدول املانحة.  فمثاًل، البنك الدولي، بوصفه 
منظمة تس������عى إلى التنمية البش������رية واالقتصادية، يدعم تبني مبادئ احلوكمة، ويؤكد 
أن صياغة وإقرار السياسات العامة في ظل احلوكمة الرشيدة يجب أن تتم عن طريق 
املش������اركة بني املس������تفيدين من تلك القرارات، وأن تكون العملية السياس������ية واإلدارية 
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للحكومة شفافة وتتصف بالقدرة على حتديد املسؤولية باإلضافة إلى محاربة الفساد.  
أما الدول املانحة، فتسعى إلى حماية مصاحلها اخلاصة ومصالح الشركات التي تعمل 
فيها، هذه الدول تركز على االس������تقرار السياس������ي ومحاربة الفس������اد بوصفها عناصر 
مهمة للحوكمة الرش������يدة ومن ثم حصول الدول املستفيدة على املساعدات املالية وغير 

  .(Kaufmann, et al., 2009b; Kaufman & Kraay, 2008) املالية
مما س������بق ميكنن������ا القول إن احلوكمة الرش������يدة هي عملية تكاملية إلدارة ش������ؤون 
الدولة يشترك في هذه العملية احلكومة والقطاع اخلاص واملجتمع املدني من منظمات 
وأف������راد، مع األخ������ذ باالعتبار اختالف املهام لكل جهة.  فكما أن كل اجلهات تش������ارك 
في رسم السياس������ات العامة وإدارة شؤون الدولة والرقابة واحملاسبة في ظل احلوكمة 
الرش������يدة، فإن للحكومة دوراً إضافياً يتمثل في لعب دور مهم في التنسيق بني مختلف 
اجلهات باإلضافة إلى دورها التنفيذي في تنفيذ األحكام القضائية وما شابه.  لذلك، 
فإن احلوكمة الرشيدة تُس������هم في فاعلية البرامج العامة عن طريق مشاركة املواطنني 
في إقرار السياسات والبرامج العامة واتخاذ القرارات باإلضافة إلى الّدور الذي تلعبه 
منظمات املجتمع املدني في تعزيز الرقابة واملس������اءلة على األداء احلكومي.  كما يسهم 
تطبيق عناصر احلوكمة الرش������يدة في حماية حقوق اإلنس������ان ودعم مشاركة األقليات 
في إدارة ش������ؤون الدولة.  لذا، ميكن القول إنه في ظل منوذج احلوكمة الرش������يدة يجب 
أن يك������ون »اله������دف هو حتفيز طاق������ات األفراد من خالل متكينه������م لتغيير حياتهم من 
خالل حكومة أفضل وليس حكومة أقل، أي احلكومة التي تركز على توفير بيئة مواتية 
لتمك������ني اآلخري������ن من أن يصبحوا منتجني بدالً من القيام بكل ش������يء بذاتها« )برنامج 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان، ال يوجد، ص.  38(.

انتقادات لمفهوم وتطبيق الحوكمة:
على الرغم من اآلثار اإليجابية التي تدعم تطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام 
م������ن قبل احلكومات، فإن هن������اك انتقادات للطريقة التي يتم بها تقدمي تلك املبادئ من 
قب������ل املنظمات الدولية وال������دول ذات التأثير االقتصادي والسياس������ي.  باإلضافة إلى 
تس������اؤالت حول فاعلية تطبيق مبادئ احلوكمة الرشيدة في حتقيق التنمية واستخدام 
مؤشرات احلوكمة معياراً لقياس أداء احلكومات.  حسبما يرى بعض الباحثني أن تعريف 
احلوكمة الرش������يدة ومعاييرها كما هي معتمدة من املنظمات الدولية والدول املناحة ال 
يراعي االختالفات السياس������ية والثقافية بني الدول مم������ا يؤثر في دقة مقاييس جودة 
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احلكم في الدول.  كما أن العديد من املبادئ تعكس وجهة نظر الدول املتقدمة ملفاهيم 
الدميوقراطية واملشاركة السياس������ية، مما يجعل من الصعب تطبيق املبادئ نفسها في 
الدول األقل تقدماً نتيجة الختالف الظروف السياسية واالجتماعية بني الدول وخاصة 

.(Farazmand, 2004; Poluha & Rosendahl, 2002) في الدول النامية
ومن االنتقادات املوجهة للكيفية التي تقدم بها احلوكمة الرشيدة من قبل املنظمات 
الدولية والدول املانحة، أن تطبيق هذه املبادئ يتم استخدامها وخاصة من الدول املانحة 
ألغراض سياس������ية واقتصادية وحتقيق مكاس������ب لتلك الدول )الدول املانحة( بدالً من 
حتقيق الهدف األساس������ي لتطبيق مبادئ احلوكمة الرشيدة من تطوير للعملية اإلدارية 
 (Farazmand, 2004; Poluha & Rosendahl, والسياسية وحتقيق التنمية املستدامة
(2002.  وي������رى Farazmand (2004) أن أغل������ب الدول املانحة والتي تش������ترط حتقيق 
مس������توى معني من جودة احلكم من قبل الدول املس������تفيدة من املنح، أغلب هذه الدول 
لديها أجندة خاصة تس������عى إلى حتقيقها من خالل التركيز على أهداف سياس������ية أو 
اقتصادي������ة محددة تخدم اقتصاد الدول املانحة.  فمثاًل، بعض الدول املانحة تش������ترط 
أن تكون مش������اريع معينة من نصيب ش������ركات تتبع الدولة املانحة، كما يحصل في املنح 
املقدم������ة من الصني مثاًل.  كما أن بعض الدول املانحة مثل الواليات املتحدة األمريكية 
وفرنسا وبريطانيا تشترط احلصول على خدمات معينة من الدول املستفيدة من املنحة 
مثل إنشاء قاعدة عسكرية أو دعم لوجستي.  لذا يعتقد Farazmand (2004) أن طلب 
الدول املانحة من الدول املس������تفيدة حتقيق مستوى معني من احلكم الرشيد للحصول 
على املساعدات املالية أو غير املالية، قد ال يكون الهدف منه تطوير احلكم في الدولة 
املستقبلة للمس������اعدات بقدر ما هو حتقيق أهداف اقتصادية أو سياسية تعكس نظرة 

وأهداف الدولة املانحة.
ونتيجة لالنتقادات املوجهة للحوكمة، استعرض تقرير لألمم املتحدة تلك االنتقادات 
وخلص إلى أنه من الصعب وجود دولة تطبق احلوكمة الرشيدة بشكل مثالي وإمنا هناك 
اختالف بني الدول في اعتماد وتطبيق تلك املبادئ وفقاً للنظام السياسي واالقتصادي 
واالجتماع������ي لكل بلد، لذلك فإن املبادئ املعتمدة دولياً للحوكمة الرش������يدة هي مبادئ 
مرنة وتأخذ في احلس������بان االختالفات األيدولوجية والسياسية واالقتصادية لكل دولة 
(UNESCAP, 2009).  كما ال ميكن تصور أن يتم فرض أجندة خارجية من غير وجود 
داعم داخلي، أي أن ترسيخ مبادئ احلوكمة مثل الشفافية وسيادة القانون داخل النظام 
السياس������ي واإلداري للدولة يقلل من فرص اس������تخدام شرط حتقيق مستويات متقدمة 
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في مؤش������رات احلوكمة أداة ضغط من قبل اجلهات املانحة.  بل على العكس، إن تبني 
وتطبي������ق مب������ادئ احلوكمة في القط������اع العام من قبل أي حكومة يس������اعد على حتقيق 

التنمية واالستفادة القصوى من أي مساعدة مالية أو غير مالية تتلقاها الدولة.
ال ش������ك أن اإلصالح الذي يبدأ من الداخل لديه فرصة أكبر للنجاح بأقل اخلسائر 
مقارنة باإلصالح املفروض من اخلارج سواء من املنظمات الدولية أو من الدول املانحة.  
إذ إن قناع������ة احلكومة بضرورة اإلصالح اإلداري والسياس������ي عن طريق تبني وتطبيق 
مبادئ احلكومة في القطاع العام هو أول خطوة لالس������تفادة من املس������اعدات املالية أو 
غير املالية، مع عدم إهمال أهمية املس������اعدات اإلدارية واالقتصادية والسياس������ية من 
اخلب������راء احملليني والدوليني وخاصة في الدول األقل تطوراً نتيجة غياب تطبيق مبادئ 
احلوكمة لس������نوات ورمبا ألجيال س������ابقة.  كما أن أغلب االنتق������ادات املوجهة للحوكمة 
ه������ي انتقادات إجرائي������ة أي أنها تركز على الكيفية التي يتم بها تطبيق مبادئ احلوكمة 
الرشيدة، مع العلم أن مبادئ احلوكمة مت تقدميها بصفتها مفهوماً ومجموعة من املبادئ 
العام������ة التي يختلف تطبيقها من نظام إلى نظام وفقاً للمعطيات السياس������ية واإلدارية 
والتنظيمية لكل دول������ة.  لذلك تؤكد اجلهات الداعمة لتطبيق مبادئ احلوكمة وخاصة 
هيئ������ة األمم املتح������دة واملنظمات التابعة لها، أنه ال يوجد طريق������ة مثلى لتطبيق مبادئ 
احلوكمة وحتقيق مس������تويات متقدمة في مؤش������رات احلوكمة الرش������يدة وإمنا يختلف 

التطبيق وفقاً للنظام السائد في كل دولة.

حالة االقتصادات االنتقالية:  قاعدة أم استثناء:
رغم أن تطبيق مبادئ احلوكمة الرشيدة مت تقدميه بصفته أداة مهمة لتحقيق التنمية 
االقتصادية، فإن العالم يش������هد دوالً حتقق منواً اقتصادياً على الرغم من أن تلك الدول 
لم حتقق مس������تويات متقدمة في مؤشرات احلوكمة الرشيدة )جودة احلكم( مثل الصني 
  .(Besley & Kudamatsu, 2007; Keefer, 2007; Weiss, 2000) والهن������د وروس������يا
ل������ذا، فإن حالة االقتصادات االنتقالية أخذت حيزاً كبيراً من النقاش������ات، وقد تطرقت 
إلى مناقش������ة م������دى فاعلية تطبيق مبادئ احلكم الرش������يد في حتقي������ق أهداف التنمية 
االقتصادية، وخاصة إذا ما عرفنا أن العديد من الدراس������ات تؤكد أن حتقيق مستويات 
متقدمة في مؤش������رات التنمية املس������تدامة والتنمية االقتصادي������ة ال ميكن أن يتحقق إال 

بتبني احلكومات ملبادئ احلكم الرشيد.
وسعياً لدراسة حالة االقتصادات االنتقالية، مت تقدمي العديد من التفسيرات لتحليل 
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النمو االقتصادي للدول التي لديها س������جل منخفض في مؤش������رات جودة احلكم، وترى 
بعض الدراسات أن هذه الدول حالة استثنائية ال ميكن احلكم عليها نظراً لكبر مساحة 
هذه الدول وعدد السكان الكبير مما نتج عنه انخفاض تكلفة اليد العاملة ومن ثم قدرة 
تنافس������ية لتلك الدول مقارنة بالدول الصناعية األخرى.  باملقابل، يرى البعض أن هذه 
الدول ش������هدت تطوراً ولو بطيئاً في تطبيق مبادئ احلوكمة واحلوكمة الرش������يدة خالل 
السنوات املاضية بالتزامن مع النمو االقتصادي، لذلك ميكن اعتبار هذا التحول عاماًل 
 (Besley & Kudamatsu, مساعد في حتقيق مستويات متقدمة في النمو االقتصادي
(Keefer, 2007 ;2007.  وم������ا يعزز هذا ال������رأي، أن أغلب هذه الدول خطت خطوات 
كبيرة في محاربة الفس������اد والالمركزية وتطوي������ر اللوائح واألنظمة وهو ما يدعم فكرة 
االنتق������ال التدريجي إلى تطبيق مب������ادئ احلوكمة في القطاع العام في تلك الدول.  لذا 
يعتقد بعض الباحثني أن االنتقال السريع من السجل السلبي في مؤشرات احلوكمة إلى 
س������جل متقدم يحتاج إلى وقت، وإن االنتقال السريع قد يؤدي إلى نتائج عكسية وعدم 
اس������تقرار سياس������ي واقتصادي، وهو ما مت اتباعه من حكومات تلك الدول التي تعيش 

  .(Osborne, 2004) مرحلة انتقالية اقتصادية وإدارية
وفي حتليله للنمو االقتصادي لدول مثل الصني وروسيا على الرغم من أنها لم حتقق 
مستويات متقدمة في مؤش������رات احلوكمة، يعتقد Weiss (2000) أنه يجب النظر إلى 
تطبيق مبادئ احلوكمة واحلوكمة الرشيدة بشكل عام وليس بشكل منفرد ملبدأ محدد، 
أي أن تطبي������ق املبادئ واحلصول على النتائج يجب أن يتم بتطبيق لكل املبادئ بش������كل 
متواٍز وليس باعتبار كل مبدأ مستقاًل بذاته.  لذلك يشير Weiss (2000) إلى أن هذه 
االقتصادات ليست في مرحلة انتقالية اقتصادية فحسب بل انتقالية إدارية أيضاً، ألن 
كل هذه الدول تش������هد تغيرات إدارية نحو الالمركزية والش������فافية واملساءلة واحملاسبة 
مقارنة بالس������ابق.  كما يعتقد أن للتطورات في كل منطقة تأثيراً في الدول التي تشكل 
ج������زءاً من ه������ذه املنطقة، أي أنه كلما كانت الدول في منطق������ة جغرافية )مجموعة من 
الدول( تس������ير نحو تطبيق مبادئ احلوكمة، فإن الدول األق������ل تطبيقاً ملبادئ احلوكمة 
سوف تساير بقية الدول احمليطة بها في تبني احلوكمة لتكون خياراً إستراتيجياً، وهو 

ما حصل لروسيا والصني والهند.
وفي الس������ياق نفس������ه، وفي دراس������ة ل� Keefer (2007) حول العالق������ة بني التنمية 
االقتصادي������ة واحلوكمة الرش������يدة في الص������ني والهند، خلصت الدراس������ة إلى أن هذه 
الدول اس������تفادت اقتصادياً من كبر حجم سوقها وتكلفة العمالة املنخفضة فيها مقارنة 
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بالدول التي لديها املس������توى نفس������ه من احلوكمة لكن لم حتقق تنمية اقتصادية كبيرة.  
لذل������ك، يعتق������د الباحث أن حالة الهن������د والصني حاالت اس������تثنائية ال ميكن أن يقاس 
عليها أو تعميم نتائجها.  كما يرى الباحث أن الهند والصني تش������هدان حتوالً كبيراً في 
عدة مجاالت إدارية وتنظيمية نحو تعزيز الش������فافية وس������يادة القانون وترسيخ مبادئ 
احملاس������بة، وهذا يعزز النمو االقتصادي ويضمن له االس������تمرار، لذلك يعتقد أن هذا 
التحول اإلداري هو السبب الرئيسي لتحقيق النمو االقتصادي الذي تشهده تلك الدول.  
نتائج الدراسة تشير إلى أن استمرار النمو االقتصادي مرتبط بشكل مباشر باستمرار 
ه������ذه الدول بتطوير العملية اإلدارية والتنظيمية وتبني مبادئ احلوكمة مثل الش������فافية 

وسيادة القانون.  
وبالنظر ف������ي االقتصادات االنتقالية، واملقصود هن������ا االقتصادات التي انتقلت من 
حتقيق مستويات متدنية اقتصادياً وإدارياً وتنظيمياً إلى اقتصادات متقدمة اقتصادياً، 
جند أن تلك الدول حققت مستويات إيجابية مقارنة بسجلها السابق في تطوير القضاء 
واألس������اليب اإلدارية والتنظيمية.  وإن هذه الدول انتقلت من االنغالق االقتصادي، كما 
هو احلال في الصني، إلى االنفتاح االقتصادي واقتصاد الس������وق مما جلب معه الكثير 
م������ن املعاهدات واالتفاقات التي دعمت املرحل������ة االنتقالية لتلك الدول.  فمثاًل، تقدمي 
مس������ؤولني للعدالة ومحاسبة استغالل السلطة والنفوذ في تلك الدول، ورغم محدودية 
تطبيقه، هي من الش������واهد عل������ى تبني تلك الدول ملبادئ احلوكمة ف������ي القطاع العام.  
أخي������راً، تدعم حالُة تلك الدول فرضيَة عدم وجود أس������لوب أو طريقة محددة لتطبيق 
مب������ادئ احلوكمة، وإن كل نظام سياس������ي وإداري يتبني ويطبق مب������ادئ احلوكمة وفقاً 

لظروفه وحالته االقتصادية والتنظيمية.

ملخص الفصل:
في هذا الفصل مت اس������تعراض مفهوم احلوكمة ف������ي القطاع العام مع إبراز النتائج 
اإليجابي������ة لتبن������ي وتطبيق مبادئ احلوكمة من قبل احلكومات.  إن احلوكمة أساس������ها 
مشاركة املستفيدين من اخلدمات العامة في صياغة وإقرار السياسات العامة، باإلضافة 
إلى اشتراكهم في الرقابة على األداء احلكومي.  من جهتها، تلعب احلكومة دوراً مهماً 
في تنظيم وتنفيذ البرامج واملشاريع مع مساهمة فعالة من قبل املستفيدين في صياغة 
اخلط������ط والبرام������ج التي تلبي احتياجاتهم.  إن حتقيق احلكوم������ات لنتائج إيجابية في 
مؤش������رات احلوكمة في القطاع العام هو معيار مدى جودة احلكم ومس������تويات احلكم 



احلوكمة في القطاع العام

63 احلوكمة في القطاع العام

الرش������يد.  كما أن تسجيل مستويات متقدمة في مؤشرات احلوكمة ال يلبي احتياجات 
املستفيدين بشكل كفء وفعال فحسب، وإمنا يعزز أيضاً من قيم الدميوقراطية واملشاركة 
السياسية من قبل األفراد.  ونتيجة لذلك، فإن احلصول على نظام إداري وسياسي ذي 
كفاءة وفاعلية في إدارة شؤون الدولة مرهون بتطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام 
بكفاءة وفاعلية.  وبعد اس������تعراض أهمية احلوكمة ف������ي القطاع العام في دعم وتعزيز 
التنمية االقتصادية والبشرية، سوف يتم في الفصل القادم استعراض عناصر احلوكمة 

مع حتليل ومناقشة مفهوم وأهمية كل عنصر في تعزيز جودة احلكم.
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الفصل الثالث
عناصر الحوكمة

نظراً ألهمية املوضوع وعالقت������ه الوثيق بالتنمية، يعد موضوع احلوكمة في القطاع 
الع������ام من املوضوع������ات التي يتم تداولها بني الباحثني وصناع السياس������ات العامة على 
املس������توى احمللي والدولي.  فتقييم أداء احلكومات من قبل املس������تفيدين من اخلدمات 
العامة )مواطنني ومقيمني ومنظمات غير ربحية وقطاع خاص( واملنظمات الدولية هي 
أحد أهداف احلوكمة وسبب رئيسي للتركيز على وجود معايير أو مقاييس تساعد في 
بن������اء تصور عن كفاءة وفاعلية أداء احلكومات ومدى تطبيقها ملبادئ احلوكمة.  كما أن 
الدول املانحة واملنظمات الدولية تس������تخدم مقايي������س احلوكمة لتقييم أداء احلكومات 
ومن ثم حتديد نوعية املساعدة سواء املادية أو التنظيمية أو اإلدارية املناسبة لكل دولة.  
باملقابل، فإن األفراد ومنظمات املجتمع املدني في الدولة بصفتها مشاركة في صياغة 
السياس������ات العامة واتخاذ القرارات على املستويني احمللي والوطني؛ تستفيد من نتائج 
مقاييس مدى تطبيق مبادئ احلوكمة الرش������يدة من قبل احلكومات وذلك الستخدامها 

أداة للتقييم والرقابة على أداء احلكومة.  
من جهة أخرى، ترغب العديد من احلكومات في تقييم أدائها بش������كل دوري ملعرفة 
أماكن اخللل وإصالحه، وهذا يتم عن طريق االس������تفادة من التقارير اخلاصة مبستوى 
ج������ودة احلكم في الدول، وهذا يش������مل ال������دول التي تطبق مب������ادئ الدميوقراطية مثل 
االنتخاب������ات، والدول األقل دميوقراطي������ة.  وباإلضافة إلى أهمي������ة احلوكمة في دعم 
النم������و والتنمية االقتصادية وحتقيق مس������تويات متقدمة من التنمية املس������تدامة وخلق 
بيئة استثمارية جذابة، فإن احلكومات واملستثمرين األجانب والدوليني يبدون اهتماماً 
مباش������راً مبدى تطبيق احلكومات ملبادئ احلكم الرش������يد، إذ إن تطبيق احلوكمة يعزز 
البيئة االس������تثمارية ويقلل املخاطر املتعلقة باالس������تثمار.  لذل������ك فإن القطاع اخلاص 
وبخاصة املس������تثمر األجنبي، يعتمد بش������كل كبير على س������جل احلكومات في مؤشرات 

احلوكمة عند تقييم املخاطر والفرص االستثمارية.
وعل������ى الرغم من أهمي������ة تبني احلكومات ملبادئ احلوكمة ف������ي القطاع العام، فإنه 
نتيج������ة للعديد من األس������باب ال يوجد عناص������ر محددة للحوكمة، ل������ذا يختلف تطبيق 
احلوكمة من دولة إلى أخرى.  من هذه األس������باب غياب تعريف محدد للحوكمة متفق 
عليه ب������ني املنظمات الدولية والدول املانحة والباحث������ني.  ونظراً ألن موضوع احلوكمة 
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يتن������اول أداء احلكومات والكيفية التي تدار بها ش������ؤون الدولة، لذا فإن الدول وخاصة 
النامي������ة منها تتجنب البحث كثيراً ف������ي موضوع احلوكمة، وذلك إما لوجود خلل واضح 
في أداء تلك الدول مما يجعلها تتجنب اإلفصاح عن وضعها احلالي واملستويات املتدنية 
للحوكمة التي تس������جلها، أو سعياً لعدم إش������راك األفراد في صياغة السياسات العامة 
نتيجة لوجود خلل إداري وضعف في البيئة التنظيمية لتلك الدول.  كما أن عدم إشراك 
األف������راد واملنظمات غير احلكومية في صياغة السياس������ات العامة، ولو على املس������توى 
احمللي، يتضح جلياً في الدول األقل تطبيقاً ملبادئ املشاركة السياسية والدميوقراطية، 
لذلك جند أن تلك احلكومات تتفرد في إدارة ش������ؤون الدولة، وهو عكس ما يدعو إليه 
تطبي������ق مبادئ احلوكمة في القطاع العام.  نتيجة ملا س������بق، ال يوجد اتفاق بني الدول 
على عناصر محددة للحوكمة الرشيدة ومحددات جودة احلكم نظراً الختالف األجندة 
السياسية واألهداف والطرق واآلليات اخلاصة بتطبيق مبادئ احلوكمة بني احلكومات 

وخاصة بني الدول املتقدمة واألقل تقدماً.
ورغم ذلك وألهمية وجود عناصر أساسية للحكومة في القطاع العام الستخدماها 
في بناء مقاييس احلوكمة الرشيدة )جودة احلكم(، مت إبراز عناصر رئيسية مشتركة بني 
أغلب مقاييس احلوكمة باإلضافة إلى تبني املنظمات الدولية )البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي( والدول املانحة )مثل الواليات املتحدة االمريكية ودول االحتاد األوروبي( 
لتلك العناصر.  هذه العناصر هي:  املش������اركة، املس������اءلة، االستقرار السياسي، سيادة 
 Arndt & Oman,) القانون، جودة التشريعات، فاعلية أداء احلكومة، ومحاربة الفساد
  .(2006; Kaufman wet al., 2010a; Mimicopoulos et al., 2007; Thomas, 2008
في اجلزء التالي سوف يتم استعراض املفاهيم العامة لعناصر احلوكمة مع استعراض 

ألبرز تطبيقاتها على املستوى احمللي وعلى مستوى الدولة بشكل عام.

المشاركة:
تعد مشاركة املنظمات غير احلكومية )األفراد واملنظمات غير هادفة للربح والقطاع 
اخلاص( في إدارة ش������ؤون الدولة وصنع السياس������ات العامة واتخ������اذ القرارات جوهر 
منوذج احلوكمة في القطاع العام.  كما أن للمش������اركة عدة أش������كال وطرق، فقد تكون 
مش������اركة مباش������رة عن طريق االنتخابات للمجالس احمللية أو للمسؤولني، أو مشاركة 
غير مباش������رة بإش������راك املنظمات غير احلكومية في إدارة برنامج أو مش������روع محلي، 
وذل������ك بتكوين مجلس من املس������تفيدين من البرنامج إلدارة البرنامج واإلش������راف على 
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التنفيذ، بحيث تش������مل اإلدارة واإلش������راف كل نواحي البرنامج من اإلقرار إلى اإلدارة 
املالية والرقابة على التنفيذ وتقييم األداء.  ولتحقيق مفهوم املش������اركة باعتباره عنصراً 
مهماً من عناصر احلوكمة البد من اقتران ذلك بحرية التعبير وإمكانية تكوين جمعيات 

ونقابات باإلضافة إلى إعالم حر وتنظيم تشريعي وإداري يدعم ذلك.
إن مش������اركة املس������تفيدين من اخلدمات العامة في إدارة ش������ؤون الدولة بشكل عام 
واإلدارة احمللية بش������كل خاص، يحقق العديد من األه������داف.  من أهمها ضمان حتقيق 
مطالب املستفيدين وتلبية رغباتهم باجلودة وفق إطار زمني محدد، خاصة على املستوى 
احمللي.  كما أن مشاركة املستفيدين يخفف العبء على احلكومة املركزية، إذ إن احلكومة 
من املفترض أن تركز على التخطيط اإلس������تراتيجي والتنس������يق بني اجلهات املعنية في 
التنفي������ذ والرقابة على تنفيذ اخلطة العامة للدولة.  كما أن املس������تفيدين احملليني أكثر 
دراية بحاجة املنطقة إلى اخلدمات ونوعيتها، لذلك من املناسب أن تكون مسؤولية إدارة 
البرامج واملشاريع احمللية عن طريق مشاركة املستفيدين بدالً من األسلوب التقليدي في 

إدارة شؤون الدولة، وهو إدارة البرامج من قبل احلكومة املركزية.

المساءلة والمحاسبة:
إن حتديد املسؤوليات وتوزيعها بني املسؤولني عن أي برنامج أو مشروع هو األساس 
في وضع نظام محاس������بة يضمن محاسبة املقصرين عن تقصيرهم في أدائهم ملهامهم.  
باملقابل، فإن النظام القائم على تشتت املسؤوليات وعدم وضوحها هو نظام غير فعال 
في محاسبة املقصرين وحتديد اخللل.  كما أن عدم حتديد املسؤولية وإلقاء اللوم على 
اجلهاز احلكومي، كما هو مطبق في الكثير من األنظمة السياس������ية واإلدارية، يضعف 
من عملية الرقابة، ومن ثم ال يتم إجناز اخلطط والبرامج وفقاً ملا هو مخطط له ووفق 

املدة الزمنية احملددة.
لذا، فإن تطبيق تنظيم ونظام ملس������اءلة ومحاسبة ُصّناع السياسات العامة ومتخذي 
القرارات يس������اعد إلى حد كبير في الرقابة على أداء احلكومة بش������كل عام واملسؤولني 
املنتخبني واملعينني بشكل خاص.  كما أن معرفة صناع السياسات العامة بوجود رقابة 
على أدائهم يس������اعد في تقليل الفس������اد املالي واإلداري ويس������هم في جودة املخرجات.  
لذلك ميكن القول إن اعتماد تش������ريع ونظام إداري حتدد فيه املهام واملسؤوليات بشكل 
دقيق، يدعم مفهوم الرقابة ويس������هم بش������كل مباشر وغير مباش������ر في محاربة الفساد 

وتعزيز جودة اخلدمات العامة.  
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كما يعد مبدأ الش������فافية أداة مهمة نحو تطبيق فعلي وحقيقي ملبدأ املس������اءلة، ألن 
تغيي������ب األرقام )املخصصات املالية أو نتائج األداء( أو عدم الوضوح في القوانني يعزز 
التوجه نحو غياب املساءلة واحملاسبة نتيجة لغياب األساس الذي تقوم عليه، مما يؤدي 
إلى انتش������ار ظاهرة الفس������اد املالي واإلداري.  كما أن عدم الوضوح وغياب الش������فافية 
ال يعزز الفس������اد فحسب وإمنا يؤدي إلى عدم االستقرار السياسي واالقتصادي نتيجة 
لوجود أش������خاص ميلك������ون املعلومة التي ال ميلكها آخرون وقد يتم اس������تغاللها لتحقيق 
مكاسب شخصية.  وميكن اعتبار القوانني واألنظمة املبهمة أو غير الواضحة أو القابلة 
ألكثر من تفس������ير عنصراً مهماً من عناصر غياب الشفافية، ألن عدم الوضوح يساعد 
في تفس������ير القوانني وفق األهواء الش������خصية لتحقيق مكاسب خاصة قد تتعارض مع 
املصلحة العامة.  يتضح  مما سبق أهمية مبدأي احملاسبة واملساءلة باعتبارهماعنصرين 

مهمني في تبني وتطبيق منوذج احلوكمة في القطاع العام.

االستقرار السياسي واإلداري:  
يعد االس������تقرار السياسي أساس التنمية االقتصادية والبشرية، وهدفاً مهماً تسعى 
إليه كل األنظمة.  إن االس������تقرار السياس������ي ال يعني بالضرورة االنقالبات السياس������ية 
أو العس������كرية ولكن يشير أيضاً إلى اس������تقرار احلكومات وعدم تغييرها بشكل متكرر 
خالل فترة زمنية قصيرة، أو ما يعرف باالستقرار اإلداري.  إن وجود استقرار سياسي 
وإداري لفترة زمنية تس������مح للحكومات بالتخطيط اإلس������تراتيجي وتنفيذ اخلطط يعد 
عاماًل مهماً نحو حتقيق الكفاءة في أداء احلكومات وحتقيق األهداف التنموية للدولة.  
وباإلضافة إلى أن وجود نظام واضح لتداول السلطة، عن طريق انتخابات أو تعيني أو 
نظ������ام حكم، باعتبار ذلك عنصراً مهماً من عناصر احلوكمة الرش������يدة وجودة احلكم؛ 
فإن وجود خطط طويلة األمد معتمدة من اجلهات التشريعية في الدولة ويتم تطبيقها 

من قبل احلكومات املتعاقبة يسهم إسهاماً فعاالً في حتقيق التنمية.
كما يركز االستقرار السياسي على تنظيم العالقة بني اجلهات التشريعية والتنفيذية 
والقضائي������ة ف������ي الدولة.  ألن النظام في أي دولة يتش������كل من ثالثة أنظمة تش������ريعية 
)تنظيمي������ة( وتنفيذي������ة وقضائية، إذ متثل اجله������ات التش������ريعية )التنظيمية( املجالس 
النيابية املنتخبة منها واملعينة والتي لها سلطة إقرار التشريعات والقوانني ومراقبة أداء 
احلكوم������ات.  أما اجلهات التنفيذية فتمثلها عادة احلكومة بأجهزتها املختلفة، إذ تقوم 
احلكومة بتفسير التش������ريعات والقوانني وإصدار اللوائح التنظيمية، وتقدمي اخلدمات 
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العام������ة عن طري������ق تنفيذ البرامج العامة واملش������اريع.  أما الس������لطة القضائية فتتمثل 
باحملاكم والقضاء مبختلف أش������كاله.  ولضمان االستقرار السياسي واإلداري ولتعزيز 
كفاءة وفاعلية األداء احلكومي البد من ضمان اس������تقاللية كل س������لطة من الس������لطات 
الثالث.  في األنظمة الش������مولية والدكتاتورية تكون معظم الس������لطات محصورة في يد 
ش������خص واحد أو عدة أش������خاص، وهذا ال يعني بالضرورة أن األنظمة غير الشمولية 
)األنظمة الدميوقراطية أو الش������به الدميوقراطية(، وجود فصل واضح بني الس������لطات 
في هذه األنظمة.  لذا، جند حتى في الدول الدميقراطية يحصل تداخل بني السلطات 
مما قد يعيق إدارة ش������ؤون الدولة وعمل احلكومة، وخاصة في املوضوعات احلساسة 
مث������ل إقرار خطط الطوارئ وإعالن احلروب، ولكن اعتماد دس������تور أو نظام ينظم هذا 
التداخل عنصر مهم نحو االس������تقرار السياس������ي واإلداري وتفادي النزاعات الداخلية.  
لذا فإن وجود نظام أو دس������تور واضح متفق عليه ينظم انتقال الس������لطة وينظم التعامل 
مع األزمات عنصر مهم في تطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام وحتقيق مستويات 

متقدمة في مؤشرات احلكم الرشيد.
كما أن االس������تقرار السياس������ي والتنظيمي للدولة، ال يس������هم في احلد من الفوضى 
واالنقالبات فحسب، بل يتعدى ذلك ليؤثر بشكل مباشر في النمو والتنمية االقتصادية 
والبشرية.  ألن النظام املستقر بيئة خصبة جلذب االستثمارات وتشجيع البحث العلمي 
ومن ثم حتقيق التنمية املس������تدامة.  وميكن معرفة أهمية االستقرار السياسي بالنظر 
إل������ى حال الدول التي تكثر فيها االنقالبات العس������كرية أو التي ال تطبق نظاماً واضحاً 
لتداول الس������لطة، ألن هذه دول تعاني من املش������اكل االقتصادية وضعفاً في مس������تويات 
التنمي������ة فيها إن وجدت.  في دراس������ة ل������� Przeworski et al.  (2000) حول أثر تبني 
الدول ألنظمة دميقراطية مبنية على املشاركة أو على األقل وجود نظام لتداول السلطة 
من جهة، والنمو االقتصادي ومحاربة الفس������اد من جهة أخرى، خلصت الدراس������ة التي 
أجري������ت عل������ى 141 دولة خالل الفترة م������ن 1950-1990، إلى أن هن������اك عالقة قوية 
بني وجود نظام دميقراطي لتبادل الس������لطة، واحلد من الفس������اد واالستقرار السياسي 

وحتقيق منو اقتصادي وتنمية مستدامة.
ونتيجة ملا س������بق، يعد االس������تقرار السياس������ي والتنظيمي واإلداري مبفهومه العام 
عنصراً مهماً في حتقيق مس������تويات متقدمة في جودة احلكم، بل ميكن اعتباره أساساً 
لتبني عناصر احلوكمة األخرى.   لذا، فإن الفصل بني الس������لطات الثالث التش������ريعية 
)التنظيمية( والتنفيذية والقضائية ضرورة ملحة نحو حتقيق االس������تقرار السياس������ي.  
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وعلى الرغم من أن االس������تقرار السياس������ي ق������د ال يجعل الدولة محمي������ة من األزمات 
االقتصادية أو اإلدارية، فإن ذلك نتيجة لوجود إطار عام ميكن الرجوع إليه، يخفف من 
اآلثار الس������لبية لألزمات.  كما أن العناصر األخرى للحوكمة ال ميكن أن حتقق النتائج 
املرجوة منها مع عدم وجود اس������تقرار سياس������ي وتنظيمي، ولذلك مت إدراج االستقرار 
السياس������ي باعتباره أحد العناصر املهمة في تبن������ي وتطبيق احلوكمة في القطاع العام 

وحتقيق مستويات متقدمة في مؤشرات احلوكمة الرشيدة.

سيادة القانون:
»الناس سواس������ية أمام القانون« شعار جذاب لكن الصعوبة تكمن في التطبيق.  إن 
سيادة القانون وعدم وجود أشخاص أو منظمات خارج املساءلة واحملاسبة عنصر مهم 
جداً في ترس������يخ مبادئ احلكم الرشيد.  ويعد تبني مبدأ سيادة القانون عنصراً مهماً 
في حتقيق العدالة بني األفراد واملنظمات وحقاً أساسياً لكل فرد.  وعلى الرغم من أن 
سيادة القانون يركز في الغالب على مساواة األفراد أمام القانون، فإن مساواة األجهزة 
احلكومية وعدم تفرد جهة أو اس������تثناءها من احملاس������بة واملسؤولية يعد عنصراً مهماً 

أيضاً في تطبيق مبدأ سيادة القانون.
كما أن مبدأ س������يادة القانون ليس تنظيماً إدارياً أو قانونياً فحسب، بل يتعدى ذلك 
ليك������ون حقاً من حقوق األفراد.  إذ يش������ير مبدأ س������يادة القانون إل������ى تطبيق القوانني 
واألنظم������ة واللوائح املقرة من قبل الس������لطة التش������ريعية واحلكومة وخاصة العقود بني 
األف������راد واملنظمات وبراءة االخت������راع وحقوق املؤلف من قب������ل احلكومة، والنزاهة في 
 (Arndt & Oman, 2006; Repucci, 2011; Haftel & ترس������ية املشروعات احلكومية
(Thompson, 2006.  لذا، ميكن القول إن سيادة القانون ال يخدم األفراد فحسب، بل 
يؤثر في قطاع األعمال، ألن وجود أنظمة وقوانني ذات جودة عالية ومطبقة يوفر بيئة 

مناسبة لألعمال ويقلل املخاطر احمليطة بها.
إن من العناصر األساس������ية في تطبيق مبدأ س������يادة القانون وجود أنظمة متجددة 
يسهم في صياغتها املستفيدون منها واملتأثرون بها.  ونتيجة لتداخل األعمال بني الدول 
واملنافس������ة الكبيرة بينها جلذب االس������تثمارات، أصبح عنصر سيادة القانون مهماً في 
قرارات الكثير من مؤسسات األعمال.  ونتيجة لإلسهام الكبير لألعمال واالستثمارات 
املالية ف������ي دعم النمو والتنمية االقتصادية على املس������توى احمللي والوطني، وألن ذلك 
جزء من إدارة شؤون الدولة؛ فإن مشاركة األفراد واملنظمات غير احلكومية في صياغة 
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السياسات العامة يساعد في صياغة قوانني ذات جودة عالية.  كما أن جزءاً من مهام 
املنظمات غير احلكومية واألفراد مراقبة تنفيذ القوانني وسيادة القوانني باإلضافة إلى 
جودة األنظمة.  مما سبق يتضح أن سيادة القانون عنصر رئيسي من عناصر احلوكمة 
في القطاع العام واملش������اركة السياس������ية وأن احلكم ال يكون رشيداً وذا جودة عالية إال 

بتفعيل مبدأ سيادة القانون.

جودة التشريعات:  القوانين )األنظمة(:
تعد جودة التش������ريعات والقوانني وشموليتها أساس������اً مهماً في تقّدم ورقي أي دولة، 
باإلضافة إلى دور التشريعات في حتقيق مبدأ العدل واملساواة بني األفراد.  فكلما كانت 
األنظمة ذات جودة عالية ومحدثة وفقاً للتطورات االقتصادية واالجتماعية، أدى ذلك إلى 
حتقيق مس������تويات متقدمة في مؤشرات احلكم الرشيد.  كما أن مبدأ جودة التشريعات 
يش������ير إلى قدرة األجهزة التش������ريعية واحلكومة على صياغة وإق������رار قوانني وتنفيذها 
بحي������ث تدعم حتقيق مبدأ العدل واملس������اواة بني األفراد واملنظمات وتس������هم في حتقيق 
التنمية االقتصادية واالجتماعية (Pradhan & Sanyal, 2011; Repucci, 2011).  كما 
أن األنظمة التي تقر من قبل املجالس التش������ريعية أو احلكومة هي األس������اس التنظيمي 
والقانون������ي الذي ينظم عمل احلكومة والعالقة بني املنظمات احلكومية وغير احلكومية، 
باإلضافة إلى حتديد املهام والواجبات والعقوبات.  لذا ميكن اس������تنتاج أن جودة احلكم 
يعتمد بشكل كبير على مدى جودة التشريعات والقوانني ودرجة تلبيتها حلاجات األفراد 

واملنظمات، وإلى أي مدى تلتزم احلوكمة بتطبيقها.
إن ج������ودة التش������ريعات والقوان������ني لها عالقة وثيق������ة بالتنمي������ة االقتصادية والنمو 
االقتصادي، وباألخص التي تؤثر في بيئة األعمال.  وعلى الرغم من أن القطاع اخلاص 
في بعض الدول يتمتع بالتأثير الكبير اقتصادياً وسياسياً، إال أن التشريعات والقوانني 
وجودتها هي أس������اس حتقيق التنمية.  كما أن القوانني التي تنظم الترخيص لألعمال 
والرقابة على أدائها وخاصة األعمال املتوس������طة والصغيرة تلعب دوراً مهماً في حتقيق 
مستويات متقدمة في التنمية االقتصادية وخاصة على املستوى احمللي.  كما أن جودة 
القوانني تس������هم بش������كل مباش������ر في محاربة الفساد واحملس������وبية عن طريق خلق بيئة 
تنظيمية وإدارية ذات كفاءة وفاعلية تدعم س������يادة القانون وتس������هم في حتقيق التنمية 
املس������تدامة.  لذا، هن������اك الكثير من املقاييس التي تقيس جودة التش������ريعات والقوانني 
احلكومية في مجال خلق بيئة أعمال جاذبة مثل مؤشر التنافسية العاملية وغيره، وهذا 

يدل على أهمية قطاع األعمال في دعم التنمية.
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ومن األمثلة املهمة على تأثير جودة التشريعات وأهميتها في إدارة شؤون الدولة، األزمة 
االقتصادية العاملية التي بدأت في 2008 في الواليات املتحدة األمريكية وانتقلت إلى باقي 
دول العال������م، فالكثير من احمللل������ني االقتصاديني يلقون باللوم عل������ى احلكومات، وخاصة 
املتقدم������ة منها، لتأخرها في حتديث التش������ريعات والقوانني املالية واإلدارية مما أدى إلى 
حدوث األزمة االقتصادية.  كما أن التراخي في تطبيق األنظمة، سواء أكان نتيجة اإلهمال 
أم لوجود خلل إداري، يعد سبباً رئيسياً في حدوث وتفاقم األزمة االقتصادية العاملية على 
املستوى احمللي والدولي.  وفي السياق نفسه، في دراسة على االقتصاد الكوري اجلنوبي 
وأس������باب األزمة االقتصادية التي ضربت بقوة االقتصاد الكوري في التسعينيات امليالدية 
من القرن املاضي، أش������ارت الدراسة إلى أن أحد أهم أس������باب تفاقم األزمة االقتصادية 
في كوريا اجلنوبية هو غياب التش������ريعات والقوانني الفعال������ة وذات الكفاءة، إذ إن معظم 
القوان������ني إما قدمية وإما لم يتم تطبيقه������ا كما يجب (Kim, 2000).  وعلى الرغم من أن 
جودة األنظمة لن متنع حدوث األزمات التشريعية أو التنظيمية أو االقتصادية، كما أثبتت 
العديد من الدراسات (Kim, 2000; Reinhart & Rogoff, 2009)، فإن إقرار تشريعات 
وقوان������ني ذات جودة عالي������ة وتطبيقها يضمن على األقل تقليل اآلثار الس������لبية ألي أزمة.  
وعليه فإن جودة األنظمة عنصر مهم من عناصر احلوكمة الرش������يدة وجودة احلكم، وأداة 

مهمة نحو تطبيق عناصر احلوكمة في القطاع العام.

فاعلية أداء الحكومة:
إذا كانت املجالس التش������ريعية تس������تمد أهميتها من كونها هي اجلهات التي تعتمد 
وتقر التش������ريعات والقوانني، فإن احلكومة هي ال������ذراع التنفيذي، حيث تقوم احلكومة 
بتفسير القوانني لتكون لوائح تنفيذية ميكن تطبيقها ومن ثم متابعة تطبيق تلك اللوائح 
واألنظم������ة.  إن عمل احلكومة ال يش������مل إق������رار اللوائح التنفيذي������ة وتطبيقها ومتابعة 
التنفيذ والتأكد من االلتزام بالتطبيق من قبل املس������تفيدين من اخلدمات فحس������ب، بل 
يتعدى ذلك ليشمل التأكد من أن البرامج واملشاريع حتقق األهداف املرجوة من اعتماد 
تلك املش������اريع والبرامج العامة.  باإلضافة إلى دورها في تلبية حاجات املستفيدين من 
اخلدم������ات العامة، تق������وم احلكومة أيضاً بتطبيق القانون والعم������ل على حتقيق التنمية 
والرفاهي������ة للمواطن������ني.  لذلك فإن جزءاً كبيراً من عم������ل احلكومة هو إقرار اخلطط 

اإلستراتيجية والتنفيذية ومتابعة تنفيذها بكفاءة وفاعلية.
إن أهمي������ة عمل احلكوم������ة يجعل منها حجر الزاوية في أي مس������ار من مس������ارات 
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التنمية.  كما أن هناك عدة عوامل تس������هم في جناح احلكومة في إدارة ش������ؤون الدولة 
بكفاءة وفاعلية ومنها مش������اركة املس������تفيدين من اخلدمات العام������ة واخلاصة )األفراد 
ومنظم������ات املجتم������ع املدني والقطاع اخل������اص( في صنع السياس������ات العامة.  كما أن 
جناح عمل احلكومة يرتبط بأداء احلكومة ملهامها بعيداً عن التجاذبات السياس������ية أو 
خدم������ة أصحاب مصلحة أو مجموعة دون أخرى، أي وجود حياد سياس������ي للموظفني 
العموميني.  لذا فإن حتقيق املس������اواة في تقدمي اخلدم������ات وتطبيق القانون بني كافة 
املنظم������ات واألفراد في الدولة وتقدمي خدمات تلبي متطلبات األفراد، كل ذلك يتطلب 
إشراك املستفيدين من تلك اخلدمات في عملية صنع السياسات العامة والرقابة على 

األداء احلكومي.  
وميك������ن تعريف فاعلية وكف������اءة أداء احلكومة على أنه االس������تخدام األمثل للموارد 
املتاحة لتقدمي خدمات ذات جودة عالية للمس������تفيدين من منظمات وأفراد، باإلضافة 
 Kettl,) إلى جودة وش������مولية القوانني ومدى تطبيقها وااللتزام به������ا من قبل احلكومة
Newman, 2001; Rhodes, 1997 ;2002).  كما أن احلوكمة الرش������يدة تشمل بشكل 
أساسي جودة األداء احلكومي، وألن احلكومة هي العنصر األساسي في تقدمي اخلدمات 
وتنفيذ البرامج والسياس������ات العامة فإن فاعلية وكفاءة األداء احلكومي عامل مهم نحو 
تعزيز جودة احلكم وحتقيق مستويات متقدمة في مؤشرات احلوكمة الرشيدة.  لذلك، 
فإن وجود نظام مراقبة ألداء احلكومة مبني على حتديد املس������ؤوليات ونظام محاسبة 

للمسؤولني من العناصر املهمة نحو تعزيز فاعلية أداء احلكومة.

محاربة الفساد:
محاربة الفس������اد أحد املبادئ التي تتبناها املنظمات الدولية والدول، وذلك بس������بب 
التكلفة الكبيرة للفس������اد في مختلف املجاالت االقتصادية واالجتماعية.  ففي دراس������ة 
The Organisation for Economic Co- حديثة ملنظمة االقتصاد والتعاون األورب������ي
operation and Development (OECD)، أش������ارت الدراسة التي أجريت في 2014م 
على نطاق دولي إلى أن تكلفة الفس������اد تش������كل أكثر من 5% من الناجت احمللي اإلجمالي 
العاملي، حيث شكلت الرشاوي وحدها أكثر من تريليون دوالر أمريكي )التريليون يعادل 
ألف مليار(، وهي نس������بة كبيرة إذا ما أخذ في احلس������بان اآلثار الس������لبية للرشوة على 
التنمية (OECD, 2014).  كما أن محاربة الفس������اد أصبحت عنصراً مهماً في برنامج 
أغل������ب احلكوم������ات واملنظمات الدولية، حي������ث خصصت البرامج وأقرت التش������ريعات 
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والقوانني حملاربة الفس������اد.  ونتيجة لذلك، أنشئ العديد من املنظمات حملاربة الفساد 
ونش������ر الوعي باألضرار االقتصادية واالجتماعية للفساد، مثل مبادرة املوازنة املفتوحة 
والتي تصدر مؤش������ر الش������فافية في امليزانية العامة، ومنظمة الش������فافية العاملية والتي 

تصدر مؤشر الفساد بشكل دوري ويشمل كل الدول املسجلة في األمم املتحدة.  
م������ن جهة أخرى، فإن اآلثار الس������لبية للفس������اد ال تتوقف عل������ى اجلانب االقتصادي 
والتأثير في النمو االقتصادي فحس������ب بل تتعداهما لتش������مل كل مناحي احلياة.  كما 
أن تفّش������ي الفساد وانتش������اره في أي مجتمع يؤدي إلى تخلف اجتماعي وثقافي وإداري 
ويس������هم في عدم حتقيق احلكومات ألهداف خططه������ا التنموية، باإلضافة إلى التأثير 
الس������لبي في مناخ األعمال.  إن أحد مؤشرات الفساد االقتصادي كبر حجم االقتصاد 
اخلفي )السوق السوداء-Black market( كنسبة من إجمالي الناجت احمللي اإلجمالي.  
ففي دراس������ة ل� Agbi (2014) إش������ارة إلى أن االقتصاد اخلفي يش������كل 17% من الناجت 
احمللي اإلجمالي العاملي في 2014، وهذا يشكل الضعف عند املقارنة بالسنوات العشر 
األخيرة (Agbi, 2014).  كما أن للفساد نتائج سلبية على االستقرار السياسي للدول، 
فمثاًل عدم املساواة في تطبيق القوانني والفساد السياسي مثل عدم نزاهة االنتخابات، 
كلها عوامل فساد أدت إلى حدوث اضطرابات سياسية في كثير من الدول.  لذلك جند 
 Apaza,) أن محاربة الفس������اد مت ربطها بالشفافية وسيادة القانون والتنمية املستدامة

.(2009; Heckelman & Powell, 2007; Pradhan & Sanyal, 2011

وعلى الرغم من االتفاق على االثار الس������لبية للفس������اد، إال أن أش������كال الفساد تتعدد 
ومنها الرش������وة وتعطيل تنفيذ قوانني والواسطة واحملس������وبية وغيرها.  لذا ميكن القول 
بأن محاربة الفس������اد تبدأ من إقرار تش������ريعات وقوانني فعالة وذات كفاءة، على أن تتسم 
ه������ذه القوانني بالش������فافية، وأن تراعي املس������اواة والعدالة بني املنظم������ات واألفراد، وأن 
يكون محور هذه القوانني محاربة الفس������اد بكل أش������كاله وصورة.  إن حتديد املسؤوليات 
ومحاسبة املسؤولني املنتخبني واملعينني على قراراتهم وتصرفاتهم، وتقييم أداء احلكومة 
في صياغة القوانني والسياس������ات العامة وتقدمي اخلدم������ات العامة، يعد جزءاً مهماً من 
  .(Arndt & Oman, 2006; Repucci, 2011; Kaufman et al., 2010a) محاربة الفساد
كما أن تطبيق مبدئ الش������فافية على أعمال احلكومة وس������يادة القانون يعدان عنصرين 
مهمني في سبيل مكافحة الفساد.  باإلضافة إلى أن إقرار التنظيمات التي جترم الفساد 
وتضمن محاس������بة املقصرين عملية مهمة نحو محاربة الفس������اد وتقليل اآلثار الس������لبية 
للفس������اد على املجتمع بشكل عام والتنمية االقتصادية بشكل خاص.  لذا ميكن القول إن 
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التنمية اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية من الصعب حتقيقها إال بتطبيق آليات محددة 
حملاربة الفس������اد، هذه اآلليات تش������مل إقرار القوانني وتطبيقها.  ونظراً ألهمية محاربة 
الفس������اد في حتقيق التنمية مبختلف صورها ولتفادي اآلثار الس������لبية للفساد، فإن قدرة 

احلكومات على محاربة الفساد يعد عنصراً مهماً من عناصر تعزيز جودة احلكم.
بع������د اس������تعراض عناصر احلوكمة في القط������اع العام، يتضح التراب������ط الكبير بني 
مختلف مبادئ احلوكمة، حيث إن نتائج تبني وتطبيق كل مبدأ يس������هم بش������كل مباش������ر 
ف������ي حتقيق وجودة تبني وتطبيق بقية مب������ادئ احلوكمة في القطاع العام.  لذلك ميكن 
القول إن منوذج احلوكمة يقدم عملية تكاملية لتحقيق مس������تويات متقدمة في احلوكمة 
الرشيدة وجودة احلكم، هذه العملية تشمل على عدة مبادئ يجب تبنيها بشكل متوازن 
ومتواٍز ليحقق تبني مفهوم احلوكمة في القطاع العام النتائج املستهدفة.  كما التراخي 
أو اإلهمال في تطبيق عنصر من العناصر سوف يؤثر بشكل سلبي على النتائج العامة 

لتطبيق بقية مبادئ احلوكمة.  

ملخص الفصل:
إن تطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام يهدف إلى حتقيق العدالة واملساواة في 
تطبي������ق األنظمة واللوائح بني األفراد واملنظم������ات، باإلضافة إلى تقدمي خدمات عامة 
ذات جودة للمستفيدين وحتقيق مستويات متقدمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية 
ومن ثم احلصول على تنمية مس������تدامة واستقرار سياس������ي وإداري.  وعلى الرغم من 
أهمي������ة دور احلكومة في تبني منوذج احلوكمة وتطبيق������ه، إال أن فاعلية وكفاءة تطبيق 
من������وذج احلوكمة في القطاع العام ال تتحقق إال مبش������اركة املس������تفيدين من اخلدمات 
العامة في الرقابة على األداء وفقاً آللية محددة للمس������ؤولية واحملاسبة يكون أساسها 
الوضوح والشفافية.  فمثاًل، إن أتاحت بيانات املالية العامة )امليزانية العامة( وميزانية 
املش������اريع، والشفافية في ترسية املش������اريع العامة وإدارتها، ووجود نظام إداري شفاف 
محدد فيه املهام واملس������ؤوليات هو األساس عند تبني املساءلة واحملاسبة وعنصر مهم 

من عناصر احلوكمة الرشيدة )جودة احلكم(.
كما أن مبادئ احلوكمة في القطاع العام ورغم تعددها فإنها مكملة لبعضها البعض، 
إذ إن التقصير في تطبيق أحد املبادئ يؤثر سلباً في فاعلية وكفاءة تطبيق بقية املبادئ.  
باإلضافة إلى أن اإلخالل في تطبيق أحد العناصر يؤثر سلباً في تطبيق بقية العناصر، 
فإن حتقيق مس������تويات متقدمة في مؤش������رات احلكم الرش������يد يتطلب تكاماًل في تبني 
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وتطبي������ق عناصر احلوكمة في القطاع العام.  وعلى الرغم من اإلجماع على أهمية كل 
مب������دأ من مبادئ احلوكة في حتقيق التنمية مبختلف أش������كالها، فإن التحدي احلقيقي 
يكم������ن في اآللية والطريقة التي يتم اس������تخدامها في تطبيق تل������ك املبادئ.  أيضاً، من 
التحديات هو كيفية قياس أداء احلكومات في مدى تطبيق مبادئ احلوكمة.  في الفصل 
القادم س������وف يتم استعراض أبرز املؤشرات املستخدمة في تقييم أداء احلكومات وفقاً 

ملقاييس ومؤشرات احلوكمة في القطاع العام.
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الفصل الرابع
مقاييس ومؤشرات الحوكمة

هناك ش������به اتفاق بن الباحثن واملمارس������ن على أن تفعيل وتبني مبادئ احلوكمة 
في القطاع العام ضرورة وليس������ت ترفاً للحكومات التي تسعى لتلبة احتياجات ورغبات 
مواطنيه������ا وحتقيق الرفاهي������ة لهم بكفاءة وفاعلية.  أيضاً، حتقيق مس������تويات متقدمة 
في التنمية االقتصادية والتنمية املس������تدامة يتطلب أس������لوباً إدارياً يقوم على الشفافية 
واملساءلة والعدل واملساواة بن أفراد املجتمع في تطبيق القوانن.  كما أن تعزيز جودة 
التعلي������م واخلدمات الصحة وباقي اخلدمات العامة العامة يتطلب أداء حكومياً يتس������م 
بالفاعلية والكفاءة في استخدام املوارد البشرية واالقتصادية مع تبني نظرة مستقبلية 

حتقق اخلطط التنموية واإلستراتيجية.  
فيما س������بق من فصول اس������تعرضنا أهمية احلوكمة في القطاع العام بصفتها أداة 
مهمة في الس������يطرة على الفس������اد وتعزيز جودة اخلدمات احلكومي������ة، باإلضافة إلى 
ضمان حقوق اإلنس������ان من عدل ومس������اواة.  كما مت اس������تعراض العالق������ة بن التنمية 
االقتصادي������ة والتطور اإلداري من جهة وبن جودة احلكم وحتقيق مس������تويات متقدمة 
في مؤشرات احلكم الرشيد من جهة أخرى.  إن تلبية حاجات األفراد واملنظمات غير 
حكومية بإش������راكهم في صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات هو أحد أدوات تعزيز 
ج������ودة احلكم وبخاصة على املس������توى احمللي.  إال أن قياس م������دى تطبيق احلكومات 
لعناصر احلوكمة الرش������يدة يعد أحد أبرز التحدي������ات التي تواجه عملية تبني وتطبيق 

مبادئ احلوكمة في القطاع العام.
تعرفنا فيما س������بق على املبادئ العامة للحوكمة واستعرضنا أبرز املتطلبات لتحقيق 
مس������توى متقدم في مؤش������رات احلوكمة.  وعلى الرغم من ذلك، فإن حتديد مس������توى 
تطور جودة احلكم في أي دولة من املهام الصعبة نتيجة الختالف الثقافات واألس������لوب 
التنظيمي والسياس������ي واإلداري املطبق في كل بلد.  كما أن ضعف مس������توى الشفافية 
وع������دم متاحية املعلومات ملن أراد القياس واالطالع وخاصة في األمور املالية حتى في 
الدول التي تعد متقدمة اقتصادياً وإدارياً؛ كل ذلك يُصّعب من مهمة قياس جودة احلكم 
)احلكم الرشيد(.  كل ذلك أدى إلى صعوبة تصميم مقياس شامل ودقيق ملستوى جودة 

احلكم في القطاع العام.
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إن وجود مقاييس ملدى التزام احلكومات بتطبيق عناصر احلوكمة في القطاع العام 
مطلب للحكومات واملنظمات الدولية.  فاحلكومات تس������تخِدم نتائج مقاييس احلوكمة 
لتقييم أداء احلكومة وحتديد أماكن اخللل التي حتتاج إلى تطوير.  كما أن الش������ركات 
العاملي������ة واحمللية تس������تفيد من تلك النتائج في حتديد الكيفي������ة التي تدار بها األعمال 
ف������ي أي دولة وحجم املخاطر التي تواجه األعمال.  إن نتائج مقاييس مس������توى احلكم 
الرشيد تأثر على بيئة األعمال واالستثمار في الدول، إذ إن الدول التي تتمتع مبستوى 
حوكمة متقدم في القطاع العام تكون بيئة جاذبة لالس������تثمارات اخلارجية وفي الوقت 
نفسه مش������جعة للمس������تثمرين احمللين مما يدعم خلق وظائف واإلس������هام في التنمية 
االقتصادي������ة.  باملقابل ف������إن املنظمات الدولية والدول املانحة تس������تفيد من نتائج تلك 
 Albassam, 2013;) املقايي������س في حتديد نوع وحجم املس������اعدات الالزمة لكل دول������ة

  .(Mimicopoulos et al., 2007; Thomas, 2008

كما أن الباحثن من جهتهم يسعون للحصول على نتائج تلك املقاييس إلجراء الدراسات 
العلمية لتحديد العوامل املؤثرة على تطبيق وتفعيل مبادئ احلكم الرش������يد، والعالقة مع 
عناصر التنمية األخرى )Arndt & Oman, 2006؛ البسام، 2014(.    منظمات املجتمع 
املدني واألفراد يستفيدون من نتائج قياس جودة احلكم في الرقابة على أداء احلكومات.  
وفق������اً ل� Thomas (2008) فإن »متخذي الق������رارات والباحثن يُرِكّزون على أثر احلوكمة 
ف������ي التنمية االقتصادية، وهم بذلك يحتاجون إلى مقاييس جودة احلكم التخاذ قرارات 
وإلجراء حتليالت« (Thomas, 2008, p. 1).  لذا، من الواضح أن نتائج مقاييس احلوكمة 
وعناصرها له������ا فوائد مهمة وعلى أكثر من صعيد، وذلك يعزز من أهمية وجود مقياس 

للحوكمة ذات جودة عالية وتتمتع باملصداقية والواقعية والشمولية.
وفقاً ل� World Bank Institute (2006) فإن هناك أكثر من 140 مقياساً ملؤشرات 
احلوكمة متاحة لالس������تخدام في عام 2006، من هذه املؤش������رات، املؤش������رات العاملية 
للحوكمة (WGI) ومؤش������ر الفس������اد العاملي (International Transparency) ومؤشر 
الدميقراطي������ة (Democracy Index).  هذا الك������م الهائل من املقاييس يوضح احلاجة 
املاس������ة لوجود مقاييس ومؤشرات للحوكمة في القطاع العام تساعد متخذ القرار على 
مستوى احلكومة أو في قطاع األعمال.  وفقاً ل� Arndt & Oman (2006) فإن ملؤشرات 
قياس احلوكمة الرشيدة أهمية كبيرة في التأثير في املخرجات السياسية واالقتصادية 
وج������ودة احلكم للدول، ويؤكدون أن »عدداً كبيراً ومتزايداً من األعمال التجارية الدولية 
والقرارات السياسية تعتمد بشكل مباشر على تلك املؤشرات.  باإلضافة إلى أن هناك 
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ق������دراً كبيراً من التحليالت والتي تؤثر في التصور العام، تتأثر أيضاً بتلك املؤش������رات« 
  .(Arndt & Oman, 2006, p. 13)

وعلى الرغم من أن أغلب مقاييس ومؤشرات احلوكمة في القطاع العام تقيس مدى 
تطبي������ق احلكومات ملؤش������رات احلوكمة أو جزء منها، إال أن هذه املؤش������رات واملقاييس 
تختل������ف فيم������ا بينها من عدة جوانب.  فمثاًل، عدد الدول التي تغطيها تلك املؤش������رات 
ودورية اإلصدار، باإلضافة إلى املنهجية املس������تخدمة في حساب نتائج تلك املؤشرات، 
كلها عناصر متيز مقياس������اً عن آخر.  أيضاً، الهدف من إنشاء املقياس يحدد العناصر 
الت������ي تدخل ضمن املؤش������ر، فمثاًل املؤش������ر االقتص������ادي يطغى على بنائ������ه العناصر 
االقتصادية، في حن أن املؤش������ر السياس������ي يتكون في الغال������ب من عناصر لها عالقة 
بالتنظيم السياسي وهكذا.  باإلضافة إلى أن مصادر املعلومات ومدى مصداقيتها وهل 

هي متاحة للعامة أم ال، كل ذلك يؤثر في صياغة وتصميم ومصداقية املقياس.
ونتيجة لهذا االهتمام بوجود مقاييس للحوكمة في القطاع العام، العديد من املقاييس 
واملؤش������رات مت صياغتها وتطويرها من قبل الباحثن واملنظمات الدولية لقياس جودة 
احلكم ومستويات احلكم الرشيد في الدول.  كما أن أغلب هذه املقاييس تتطور سنوياً 
لتش������مل دوالً أكث������ر وخاصة املقايي������س ذات الطابع الدولي.  باملقاب������ل، هناك مقاييس 
 Ibrahim) تركز على املس������توى اإلقليمي.  فمثاًل، دليل إبراهي������م للحوكمة في أفريقيا
Index of African Governance (IIAG)) الص������ادر عن مؤسس������ة خاصة )مؤسس������ة 
 Country Governance Rating (CGR) محم������د إبراهيم(، وترتيب احلوكمة لل������دول
الصادر عن البنك األفريقي للتنمية، هذه املقياس تركز على قياس مستويات احلوكمة 
 African Development Bank Group, 2015;) الرش������يدة في دول القارة األفريقية
Mo Ibrahim Foundation, 2015).  وفي الس������ياق نفسه، جند أن مؤشرات احلوكمة 
 The Asia Foundationʼs Economic Governance Indices (EGIs) االقتصادي������ة
الص������ادر عن the Asia Foundation يقيس مس������تويات احلوكمة في لدول قارة آس������يا 

.(The Asia Foundation, 2015)

م������ن جهة أخرى، هناك مقياس جلزئية معينة أو عنصر معن من عناصر احلوكمة 
في القطاع العام، مثل الش������فافية أو مخاطر القيام بأعمال استثمارية وجتارية في بلد 
 Corruption Perception Index (CPI) معن.  من تلك املقاييس مؤش������ر الش������فافية
الصادر عن منظمة الش������فافية الدولية وال������ذي يقيس مدى التزام الدول باإلفصاح عن 
املعامالت اإلدارية واملالية ووضوح العملية اإلدارية اخلاصة بإدارة شؤون الدولة، ومؤشر 
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 Economist Intelligence Unit الصادر عن Democracy Index (DI) الدميوقراطية
الذي يقيس مدى حتقيق الدول ملستويات معينة من الدميوقراطية واملشاركة السياسية 
 Open Budget Transparency من قبل األفراد، ومؤش������ر الش������فافية للميزانية العامة
  .Open Budget Initiative الصادر عن مبادرة الش������فافية في امليزانية Index (OBI)
وعلى الرغم من أن هذه املؤش������رات تقيس موضوعاً معيناً أو عنصراً معيناً من عناصر 
احلوكمة أو تغطي منطقة جغرافية معينة، إال أن كل هذه املقاييس تسهم بشكل مباشر 

في تطوير تصور مفهوم عام للحوكمة في القطاع العام.  
إن وجود مقاييس ملوضوع معن من موضوعات احلوكمة يساعد في التركيز وتسليط 
الضوء على املوضوع وميكن معرفة مس������توى جودة احلكم باالطالع على املقاييس لكل 
موض������وع على حدة لبل������د ما واخلروج بتصور ع������ن جودة احلكم ف������ي الدولة.  كما أن 
ال������دول التي تعاني م������ن قصور أو ضعف في تطبيق عنصر محدد من عناصر احلوكمة 
تستفيد من نتائج تلك املقاييس في تطوير أدائها.  كما أن وجود مقاييس تشمل مناطق 
جغرافية محددة تشكل أداة مفيدة للمقارنة بن تلك الدول وتبادل التجارب فيما بينها، 
إذ إن الدول القريبة جغرافياً تتش������ابه إلى حد كبير في التنظيم والتركيبة السياس������ية 
واالجتماعي������ة والثقافية مما يس������هل فه������م آلية تطبيق احلكم الرش������يد في تلك الدول 
 Arndt & Oman, 2006; Mimicopoulos et al., 2007; The Economist, 2015;)

  .(Thomas, 2008

باملقابل، هناك مقاييس عاملية للحوكمة في القطاع العام.  هذه املقاييس تختلف عن 
املقاييس اإلقليمية بأنها تغطي أغلب دول العالم وتشمل العديد من احملاور االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية نتيجة لطابعها الدولي.  من هذه املقاييس، مؤشرات احلوكمة 
الدولي������ة Worldwide Governance Indicators (WGI) الصادر عن البنك الدولي، 
ومقياس حكومة املوارد الطبيعية The Resource Governance Index (RGI) الصادر 
 (Natural Resources Governance Institute) عن مؤشر احلوكمة للموارد الطبيعية
(Natural Resource Governance Institute, 2015; World Bank, 2015).  أغل������ب 
ه������ذه املقاييس الدولية تصدر بش������كل دوري وتكون ممولة م������ن منظمات دولية أو دول 
وذلك الرتف������اع تكلفة إصدار مثل هذه املقاييس.  باإلضاف������ة إلى أن املقاييس الدولية 
وخاصة مقياس احلوكمة الدولي له تأثير في القرارات الصادرة من املنظمات الدولية 
والعالقات بن الدول مقارنة باملقاييس اإلقليمية أو احمللية، وذلك نتيجة ملصداقية تلك 
املقاييس الدولية وشموليتها، باإلضافة إلى الدعم الدولي لهذه النوعية من املقاييس.
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وعلى الرغم من أن املقياس املثالي ال ميكن االتفاق عليه بن السياسين والباحثن، 
إال أن بعض املقاييس تتس������م باملصداقية والش������مولية أكثر م������ن غيرها.  باملقابل، جند 
أن بعض مقاييس احلوكمة غير دقيقة وال حتقق الهدف املراد منها بقياس مس������تويات 
احلوكم������ة للدول.  ورغم ذلك، ف������إن نتائج مقاييس احلوكمة في القطاع العام لها تأثير 
سياس������ي واقتصادي على املس������توى الدولي واإلقليمي وحتى احمللي.  ففي دراس������ة ل� 
Arndt and Oman (2006) خلصت إلى أن الكثير من مقاييس احلوكمة ليست شاملة 
 Arndt and Oman �وال تتس������م بالدقة مما أدى إلى إساءة اس������تخدام نتائجها.  وفقاً ل
(2006)، »اهتمام كبير ومتزايد من قبل تعامالت األعمال الدولية وصناع السياس������ات 
بش������كل مباش������ر مبؤش������رات احلوكمة.  العديد من التحليالت املبنية عل������ى نتائج تلك 
املؤشرات على املستوى الدولي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في القرارات السياسية 
وقرارات األعمال« (Arndt and Oman, 2006, p. 13).  لذا، فإن مدى الثقة مبصادر 
املعلومات التي بُني عليها املؤش������ر وش������مولية املقياس من حي������ث العناصر املدرجة فيه 
وعدد الدول التي يغطيها املقياس، كلها عناصر تؤخذ في احلسبان عند قياس وتقييم 

مدى تطبيق الدول للمؤشرات اخلاصة باحلوكمة.  

:Worldwide Governance Indicators (WGI) مقياس الحوكمة الدولي
على الرغ������م من وجود العديد من مقاييس ومؤش������رات احلوكمة في القطاع العام، 
إال أن القليل منها يتصف بالش������مولية والدقة.  إذ إن أغلب هذه املؤش������رات واملقاييس 
ترك������ز على موضوع محدد م������ن موضوعات احلوكمة مثل الش������فافية أو الدميقراطية.  
باإلضافة إل������ى أن بعض هذه املقاييس تركز على منطقة أو إقليم أو منطقة اقتصادية 
معين������ة مما يضعف من ش������مولية هذه املقاييس.  كم������ا أن القليل من مقاييس احلوكمة 
تتصف بالشمولية، أي أنها تشمل كل عناصر احلوكمة في القطاع العام وموضوعاتها.  
لذا، فإن وجود مقياس ش������امل لعناصر احلوكمة يتصف بالعاملية والشمولية هو الهدف 

للعديد من املنظمات الدولية.  
مقياس احلوكم������ة الدول������ي Worldwide Governance Indicators (WGI) الذي 
يصدره البنك الدولي كل س������نتن ابتداًء من 1996م وبش������كل سنوي ابتداًء من 2002م، 
يعد من أكثر مقاييس احلوكمة في القطاع العام مصداقية ودقة مقارنة بباقي املقاييس 
(Arndt and Oman, 2006; Kaufman et al., 2009a).  وقد مت تصميم املقياس الدولي 
 Kaufmann, Daniel, للحوكمة من قبل ثالثة باحث������ن وبدعم من البنك الدولي، وهم
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Aart Kraay and Massimo Mastruzzi ابتداء من عام 1996م.  كما اعتماد مصممو 
مقي������اس احلوكم������ة الدولي على بيانات مت جمعها من واح������د وثالثن مصدراً مختلفة، 
وذل������ك للتأكد من دقة ومصداقية املقياس.  ووفقاً ل� Kaufman et al., (2010b)، فإن 
مصدر املعلومات لبناء مؤش������رات احلوكمة يأتي من رأي اخلبراء واملواطنن واملنظمات 
غي������ر احلكومية وعالم األعمال، باإلضافة إلى اإلحصاءات املتوفرة من قبل احلكومات 
واملنظم������ات الدولية واإلقليمية واحمللية العامة واخلاصة.  ويتم االعتماد على مقاييس 
أخرى مثل مؤش������ر الدميقراطية ومؤشر الش������فافية في بناء مؤشرات مقياس احلوكمة 
الدولي، وذلك بهدف تعزيز الدقة في النتائج.  كما يس������تخدم املقياس 441 متغيراً في 
بناء مؤشرات احلوكمة املدرجة في املقياس.  كما أن املقياس وابتداًء من 2012م أصبح 
يغطي كل الدول املس������جلة في األمم املتحدة وعددها 212 دولة، بذلك يصبح املقياس 
الوحي������د للحوكمة في القطاع العام الذي يش������مل كل الدول األعضاء في األمم املتحدة 

.(World Bank, 2015)

يحتوي مقياس احلوكمة الدولية على س������تة مؤش������رات هي:  املش������اركة واملس������اءلة، 
االس������تقرار السياسي وغياب العنف، س������يادة القانون، جودة التش������ريعات، فاعلية أداء 
احلكومة، ومحاربة الفس������اد.  ومت بناء كل مؤش������ر باالعتماد على بيانات مت جمعها من 
مصادر مختلف������ة )البيانات التي تصدره������ا احلكومات واملنظم������ات الدولية واإلقليمية 
واحمللية، االستبانات للمستفيدين من اخلدمات العامة، باإلضافة إلى آراء املختصن(.  
وعلى الرغم من أن أغلب مصادر البيانات متاحة للعامة )يتم احلصول عليها دون احلاجة 
إل������ى موافقة اجلهة املصدرة للبيان������ات( فإن بعض مصادر البيانات مثل مؤش������ر تقييم 
 country policy and institutional assessment (CPIA)- السياس������ات واملؤسس������ات
الصادر من البنك الدولي، والتقييم الصادر من بنك أفريقيا وبنك آس������يا، ليست متاحة 
للعامة مما اقتضى احلصول على موافقة خطية من اجلهة املصدرة للتقارير لالستخدام 

  .(Kaufman et al., 2010a) بشكل حصري في بناء مقياس احلوكمة الدولي
وعلى الرغم من أن مقياس احلوكمة الدولي يش������تمل على كل عناصر احلوكمة في 
القطاع العام، فإن املقياس مت تصميمية لقياس كل عنصر من عناصر احلوكمة )مؤشر( 
بش������كل منفصل.  لذلك، ينصح مصممو مقياس احلوكمة الدولي بقراءة واستخدام كل 
مؤشر من املؤش������رات الدولية على حدة بدالً من استخدام كل املؤشرات كمؤشر واحد 
عند تقييم مس������توى احلكم الرشيد )جودة احلكم( لدولة أو املقارنة بن أداء الدول في 
مؤش������رات احلوكمة.  وعلى الرغم من ذلك، فإن نتائج املقياس بش������كل عام، املؤشرات 
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الس������تة للمقياس، ميكن اس������تخدامه لتقيي������م األداء العام للدول ف������ي مقياس احلوكمة 
الدولي.  كما أن انتش������ار استخدام مقياس احلوكمة الدولي بن الباحثن والسياسين 
(Arndt Oman, 2006; Thomas, 2008)، لم مينع من وجود انتقادات ملقياس احلوكمة 
الدول������ي وخاصة فيما يتعلق بطريقة بناء املؤش������رات باإلضافة إلى موثوقية نتائج تلك 
املؤش������رات (Apaza, 2009; Langbein & Knack, 2010; Thomas, 2008).  ورغم 
إقرار مصممي مؤشرات املقياس الدولي للحوكمة بوجود نسبة خطأ في النتائج، فإنهم 
يعتقدون أن هذه النس������بة مقبولة عند اس������تخدام طريقة التجميع اإلحصائي وال تؤثر 
بش������كل كبير في نتائج املؤش������رات واملصادر املختلفة املس������تخدمة في بناء املؤش������رات 

.(Kaufman et al., 2010b)

وبناًء على ما سبق، يعد مقياس احلوكمة الدولي أحد أبرز األدوات املستخدمة من 
قبل الدول املانحة واملنظمات الدولية واجلهات الرقابية الداخلية واخلارجية في تقييم 
مدى تبني احلكومات ملبادئ احلكم الرشيد.  احلكومات أيضاً، تستخدم نتائج املقياس 
الدولي والتي تصدر عادة بن ش������هر س������بتمبر وأكتوبر م������ن كل عام، في حتديد أماكن 
القص������ور ومحاولة تطوير العمل اإلداري والتنظيم������ي للحكومة.  كما أن الدعم الدولي 
ملقي������اس احلوكم������ة الدولي الذي يصدر م������ن البنك الدولي، باإلضاف������ة إلى مصداقية 
وواقعية وش������مولية املؤشر لعناصر احلكم الرشيد؛ تعزز من استخدام مقياس احلوكمة 
الدولي واعتباره أبرز املقايي������س املتوفرة لقياس جودة احلكم ومدى تطبيق احلكومات 

ملبادئ احلوكمة في القطاع العام.  

ملخص الفصل: 
احلوكم������ة في القطاع العام مطلب لتلبية حاجات ومتطلبات األفراد واملنظمات غير 
احلكومية وحتقيق التنمية املستددامة واحلفاظ على حقوق اإلنسان.  ورغم ذلك، فإن 
عملي������ة تقييم جودة احلكم تعد من املوضوعات املهمة، حيث إن نتائج التقييم لها تأثير 
على العملية السياس������ية والتنمية االقتصادية للدول.  في هذا الفصل مت اس������تعراض 
مقايي������س احلوكمة في القطاع العام.  وإضافًة إلى احلدود اجلغرافية لبعض املقاييس 
كاملقايي������س اإلقليمية واحمللية، ف������إن بعض املقاييس تهتم بقي������اس موضوع محدد من 
موضوع������ات احلوكمة.  باملقابل هناك مقاييس ش������مولية وذات طاب������ع دولي وهي في 

الغالب يكون لها تأثير سياسي واقتصادي أكبر مقارنة باملقاييس األخرى.
في هذا الفصل مت االكتفاء باستعراض املفاهيم العامة للمقياس الدولي للحوكمة في 
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القطاع العام Wordwide Governance Indicators ومؤشراته دون التطرق إلى تصنيف 
ال������دول أو املنهجي������ة املتبعة في بن������اء املقياس.  لذا، فإن الفصل احلادي عش������ر من هذا 
الكتاب س������وف يعرض بالتفصيل آلية بناء مقياس احلوكمة الدولي، باإلضافة إلى حتليل 
املنهجية اإلحصائية التي اس������تخدمت في بناء مؤش������رات املقي������اس الدولي للحوكمة في 
القطاع العام.  كما يستعرض الفصل احلادي عشر أداء دول مختارة في املقياس الدولي 

للحوكمة وذلك للحصول على فهم أوضح للطريقة التي يتم بها قياس جودة احلكم.
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الفصل الخامس
الحوكمة والتنمية

إن حتقيق مس������تويات متقدمة في التنمية االقتصادية والبشرية والتنمية املستدامة 
بشكل عام تعد أحد أبرز النتائج املرجوة لتبني منوذج احلوكمة في القطاع العام.  كما 
أن دعم الش������فافية وتعزي������ز فاعلية األداء احلكومي، باإلضافة إلى جودة التش������ريعات 
والقوان������ن تعد عناصر مهمة لتحقيق التنمية.  باملقابل، فإن التنمية البش������رية عنصر 
أساسي نحو تفعيل مشاركة األفراد في إدارة شؤون الدولة.  كما مت استعراض املفاهيم 
األساس������ية للحوكمة في القطاع العام، باإلضافة إلى ما مييز منوذج احلوكمة عن غيره 
من النماذج اإلدارية.  في هذا الفصل س������وف يتم استعراض وحتليل العالقة التبادلية 
ب������ن تطبيق احلوكمة في القطاع العام وحتقيق مس������تويات متقدم������ة في أوجه التنمية 
املختلفة.  إن التنمية البشرية واالقتصادية بوصفها أدوات مهمة في رفاهية املواطنن 
وتوفير فرص عمل وحتقيق تنمية مستدامة تضمن استمرار التطور ألجيال قادمة وهو 

ما يتطرق إليه هذا الفصل بشيء من التفصيل.
إن التنمية املستدامة هي السبيل إلى االستقرار السياسي واالقتصادي للدول، كما 
أن التنمية املستدامة ليست هدفاً مثالياً تُضّمنه احلكومات في خططها اإلستراتيجية 
فحس������ب، بل إن احلكومات تعده هدفاً رئيس������ياً لتحقيق التنمية املتوازنة واالس������تقرار 
السياس������ي واالقتصادي واالجتماعي في املدى الطوي������ل.  باإلضافة إلى ضمان حقوق 
األقليات ودعم التنمية املتوازنة للمناطق داخل الدولة ومحاربة الفس������اد واملساهمة في 
القضاء على الفقر، فإن التنمية املس������تدامة باعتبارها مفهوماً تشمل كل مناحي احلياة 
االجتماعي������ة واالقتصادية واإلداري������ة والتنظيمية.  ووفقاً لألمم املتح������دة فإن التنمية 
املس������تدامة تدعم حقوق االنس������ان وحتقق املس������اواة بن أفراد املجتمع وبن اجلنسن، 
وتدعم التنمية املس������تدامة، وللتحقيق التنمية املس������تدامة البد م������ن حتقيق التوازن في 
تطبي������ق ثالثة أبعاد رئيس������ية للتنمية هي التنمي������ة االقتصادي������ة واالجتماعية والبيئية 

.(United Nations, 2015)

إن االس������تخدام األمث������ل للموارد املتاحة البش������رية واالقتصادية والطبيعية، بش������كل 
متوازن لتحقيق التنمية املس������تدامة لكل أجزاء الدولة، حلصول على تنمية متوازنة بن 
املناطق احلضرية والنائية مع عدم إغفال حق األجيال القادمة في االستفادة من موارد 
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البالد، هو الهدف األس������مى الذي تس������عى إليه الدول وتدعمه املنظمات الدولية وتقدم 
من أجله األبحاث والدراس������ات.  باإلضافة، إلى أن التنمية البش������رية ومش������اركة أفراد 
املجتم������ع بكل فئاته في التنمي������ة تعد أبرز األدوات نحو التنمية املس������تدامة، فإن جزءاً 
مهم من التنمية يأتي من تنويع مصادر الدخل للدولة س������عياً لتوفير وظائف للمواطنن 
ولضمان االس������تقرار االقتصادي وعدم اعتماد االقتصاد على مصدر وحيد للدخل ملدة 
طويلة مما قد يؤدي إلى عدم االستقرار في حال تأثر هذا املصدر بانخفاض األسعار 

أو نضوب هذا املصدر.  
إن التنمية اإلدارية وتطوير العملية اإلدارية عنصر مهم نحو توظيف املوارد البشرية 
واالقتصادية في مكانها املناس������ب، وإن توفر املوارد الالزمة للتنمية مع غياب النموذج 
اإلداري املناسب يقلل من حجم االستفادة من تلك املوارد، باإلضافة إلى النتائج السلبية 
املتوقعة من تفش������ي الفساد اإلداري وزيادة في معدالت الهدر في املال العام عند تبني 
أسلوب إداري ال يتثف بالكفاءة والفاعلية.  كما أن تبني منوذج إداري يتناسب والتركيبة 
االقتصاي������ة والتنظيمي������ة واإلدارية للدول������ة ال يضمن فقط االس������تغالل األمثل للموارد 
البش������رية بل يس������هم بش������كل فعال في تعزيز فاعلية األداء احلكومي وتقدمي اخلدمات 

العامة بكفاءة وفعالية.  
مما س������بق نرى أن التنمية املس������تدامة هي حتقي������ق التطور االقتصادي والبش������ري 
والسياس������ي واإلداري باس������تخدام املوارد املتاحة االقتصادية والبشرية لتحقيق التنمية 
املتوازن������ة في املدى الطويل مع ضمان عدم جتاهل حق األجيال القادمة في االس������تفادة 
م������ن تل������ك امل������وارد (Kemp & Parto, 2005; Kahle & Gurel-Atay, 2014).  وعلى 
الرغ������م من أهمية التنمية اإلداري������ة، أي تطوير العم������ل اإلداري والكيفية التي تدار بها 
ش������ؤون الدولة، والتنمية السياسية وتشمل اعتماد وتطبيق آلية معتمدة لتداول السلطة 
بعيداً عن العنف والتجاذبات السياس������ية، فإن التنمية االقتصادية والبش������رية تش������كالن 
عناصر مهمة وأساس������ية في حتقيق التنمية املستدامة.  فمن خالل التنمية البشرية يتم 
تطوير املوارد البشرية والرفع من كفاءة األفراد باعتبارها عنصراً مهماً في إدارة شؤون 
الدولة واستخدام مواردها االستخدام األمثل.  وال ميكن تطوير املوارد البشرية إال عن 
طريق تطوي������ر أنظمة التعليم وتوفير خدمات صحية ذات ج������ودة عالية للمواطنن لكل 
فئات املجتمع من غير متييز.  كما أن تطوير املوارد البشرية يعزز مبادئ حقوق اإلنسان 
ويسهم في ضمان حرية التعبير التي تشكل جزء أساسي نحو تعزيز مستويات الشفافية 
واملشاركة من قبل املواطنن في الرقابة على األداء احلوكمي وصنع السياسات العامة.  
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لذلك، فإن العديد من املقاييس الدولية تصدر سنوياً لقياس مستوى التنمية البشرية 
 Human Development مثل مقياس التنمية البش������رية الصادر من هيئة األمم املتحدة
Index (HDI).  هذه املقاييس تس������تخدم عناصر مثل مس������توى الدخل لقياس مستوى 
الرفاهي������ة لألفراد، كما يتم قياس جودة مخرجات التعلي������م ومدى توفر فرص التعليم 
جلميع األفراد في مؤش������ر مهم في تعزيز التنمية البش������رية.  كما يتم اس������تخدام جودة 
اخلدمات الصحية مبا يش������ملة من عدد الوفيات لألطفال وغيرها في مؤش������ر جلودة 
اخلدم������ات الصحي������ة في الدول محل القي������اس.  لذا ميكن الق������ول إن جودة مخرجات 
التعليم واخلدمات الصحية املقدمة للمواطنن ومس������تويات الرفاهية عناصر تسهم في 

تعزيز مستويات التنمية البشرية.  
باملقابل، فإن التنمية االقتصادية هي اس������تغالل املوارد املتاحة وتوظيفها التوظيف 
األمثل لتحقيق أهداف التنمية، مع األخذ باالعتبار تنوع واختالف األهداف االقتصادية 
لكل دولة.  لذا، فإن التنمية االقتصادية تعرف بأنها استغالل عناصر اإلنتاج لالقتصاد 
لزيادة النمو االقتصادي، عناصر اإلنتاج تشمل املواد الطبيعية واليد العاملة باإلضافة 
إل������ى عناص������ر أخرى مثل املوقع اجلغرافي.  كما أن مفهوم التنمية االقتصادية يش������مل 
باإلضاف������ة إلى النمو االقتص������ادي عناصر أخرى مثل التنمية االجتماعية والبش������رية.  
ج������زء مهم من التنمية االقتصادية يكمن ف������ي حتقيق التنوع االقتصادي، باإلضافة إلى 
حف������ظ حقوق األجيال القادمة في االس������تفادة من املوارد االقتصادي������ة احلالية.  ومن 
 Gross Domestic Product أشهر مقاييس النمو االقتصادي:  الناجت احمللي اإلجمالي
(GDP) وإجمال������ي الدخ������ل القوم������ي Gross National Income (GNI).  حيث ميثل 
الناجت احمللي اإلجمالي القيمة الس������وقية لكل الس������لع النهائية واخلدمات املعترف بها 
بش������كل محل������ي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خالل فت������رة زمنية محددة.  بينما يقيس 
الدخل القومي القيمة السوقية جلميع السلع واخلدمات التي مت إنشاؤها داخل بلد ما 
مع إيراداتها الصافية الواردة من بلدان أخرى خالل فترة زمنية معينة.  ونتيجة للعوملة 
والزيادة الكبيرة لالس������تثمارات األجنية العابرة للقارات، فإن الناجت القومي أصبح أكثر 
ت������داوالً بن االقتصادين والسياس������ين عند قياس أداء ال������دول االقتصادي، وذلك ألن 
إجمالي الدخل القومي يشمل إيرادات استثمارات الدول والشركات التابعة للدولة في 

.(Albassam, 2014) دول أخرى
فباإلضافة إلى أن تبني أس������لوب إداري مناسب كنقطة انطالق، يبدأ حتقيق التنمية 
املس������تدامة من التوظيف السليم للموارد البش������رية واالقتصادية للدولة.  وانطالقاً من 
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أهمية احلوكمة في القطاع العام باعتبارها أداة رئيس������ية لالس������تفادة املثلى من املوارد 
البشرية واالقتصادية للدولة، في اجلزء التالي سوف يتم التطرق إلى العالقة بن النمو 
االقتصادي والتنمية البش������رية، باعتبارها عناصر مهمة في حتقيق التنمية املستدامة، 
من جهة وبن حتقيق مس������تويات متقدمة في جودة احلكم ومقاييس احلوكمة الرشيدة 
م������ن جهة أخ������رى.  مبعنى آخر، العالقة ب������ن تبني منوذج احلوكمة ف������ي القطاع العام 

وحتقيق مستويات متقدمة في التنمية االقتصادية والبشرية.

النمو االقتصادي والحوكمة:
التنمي������ة االقتصادية عنصر أساس������ي في خطط كل احلكوم������ات.  وعلى الرغم من 
أن التنمي������ة االقتصادية ليس������ت هدفاً بحد ذاته������ا، إال أن نتائجها ه������ي العنصر املهم 
للحكومات.  ومن أبرز تلك النتائج حتس������ن مس������توى املعيشة للمواطنن وتوفير فرص 
وظيفية لهم.  كما أن التنمية االقتصادية تس������هم بش������كل فعال في احلد من مس������توى 
اجلرمية وتعزز من مس������اهمة األفراد في الدورة االقتصادية للدولة والرفع من مستوى 
إنتاجي������ة الفرد (Aidt, 2009; Arndt, 1987).  كما أن حتقيق التنمية املس������تدامة عن 
طريق اعتماد خطط للتنمية االقتصادية الطويلة املدى من األهداف التي تس������عى إليها 
احلكومات.  فباإلضافة إلى أن التنمية االقتصادية تس������هم بشكل مهم في دعم التطور 
في اخلدمات الصحية والتعليمية املقدمة للمواطنن وحتس������ن جودة اخلدمات العامة، 
فإن االس������تقرار االقتصادي وتقليل أثر الهزات االقتصادية العاملية واحمللية هو نتيجة 
مباشرة للتنمية االقتصادية.  لذا، فإن العديد من الدراسات واألبحاث إشارت بوضوح 
إلى أن الدول التي تس������جل مستويات متقدمة من التنمية االقتصادية لديها قدرة أكبر 
على مواجهات األزمات االقتصادية والتعافي منها بش������كل أس������رع مقارنة بباقي الدول 

.(Albassam, 2013; Adams & Mengistu, 2008; Reinhart & Rogoff, 2009)

حتقي������ق مس������تويات مرتفعة في التنمية املس������تدامة أحد العناص������ر املهمة في دعم 
النمو االقتصادي.  فضعف النمو االقتصادي لفترة طويلة مؤش������ر على وجود خلل في 
 Blair & Carroll, 2008;) السياسات االقتصادية ويعزز من نسب املخاطر االقتصادية
Nafziger, 2006).  باملقاب������ل، في ظل النمو االقتصادي تنخفض مس������تويات البطالة 
وذلك نتيجة توفر الوظائف نتيجة لزيادة وتيرة األعمال والدورة االقتصادية باإلضافة 
إلى ارتفاع مؤش������ر التجارة اخلارجية.  كما أن العديد من الدراس������ات ربطت بن النمو 
االقتصادي واالستقرار السياسي، إذ أثبتت الدراسات أن الدول ذات النمو املنخفض أو 
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 Gasiorowski,) املتذبذب تكون عرضة للتقلبات السياسية وعدم االستقرار السياسي
Smith, 2007 ;1995).  هن������ا ال بد من التفريق بن النمو االقتصادي الذي يركز على 
زيادة مس������توى الدخل لألفراد والدولة بش������كل عام، وبن التنمية االقتصادية التي تهتم 
بتوفير بيئة إدارية تنظيمية اقتصادية تس������هم في خلق مناخ مناسب لتحقيق مستويات 
متقدمة في التنمية بشكل عام والتنمية االقتصادية بشكل خاص.  لذا ميكن القول إن 
مفهوم التنمية االقتصادية أش������مل وأعم من مفه������وم النمو االقتصادي، إذ إن النمو هو 
أح������د أهداف التنمية االقتصادية.  من جهتها فإن أحد نتائج تبني مبادئ احلوكمة في 

القطاع العام تعزيز التنمية االقتصادية سعياً لتعزيز النمو االقتصادي.
 gross domestic أم������ا النمو االقتصادي فه������و الزيادة في الناجت احمللي اإلجمال������ي
 gross national product (GNP) أو أي مقي������اس آخر للدخل مث������ل product (GDP)
(World Bank, 2004).  باملقابل، فإن االنكماش االقتصادي هو النمو السالب لالقتصاد 
خالل ُربعن من الس������نة )ستة أش������هر(.  كما أن مقاييس النمو االقتصادي تعد من أهم 
املؤشرات التي تساعد متخذي القرار على مستوى احلكومات ومستوى املنظمات الدولية 
في تقييم أداء االقتصاد لدولة ما.  كما أن الدراسات البحثية تعتمد على مقاييس النمو 
 Arndt &) االقتصادي في دراس������ة العالقة بن النمو االقتص������ادي واملتغيرات املختلفة

.(Oman, 2006; Kaufmann et al., 2010a; Przeworski et al., 2000

وعل������ى الرغم من أهمية القط������اع اخلاص في حتقيق النمو االقتصادي ألي بلد، فإن 
هناك أطرافاً كثيرة تس������هم في النمو االقتصادي.  احلكومة مثاًل، تلعب دوراً مهماً في 
عملية التنمية عن طريق خلق بيئة اس������تثمارية جاذبة للمس������تثمرين احمللين واألجانب، 
باإلضافة إلى تنظيم قطاع األعمال في الدولة.  كما أن في العديد من الدول وخاصة بعد 
األزمة االقتصادية العاملية في 2008 أصبحت احلكومات تلعب دوراً مهماً بشكل مباشر 
أو غير مباش������ر في االقتصاد من الناحية التنظيمية والناحية االقتصادية االس������تثمارية 
سعياً لتعزيز النمو االقتصادي.  لذا جند أن بعض احلكومات ضخت مبالغ مالية كبيرة 
في االقتصاد إما بش������راء مباش������ر ألسهم الشركات أو لتوفير السيولة في االقتصاد، كل 
ذل������ك أدى إلى تطور دور احلكومات في االقتصاد ليتعدى الدور اإلش������رافي أو الرقابي 
ليصبح مشاركاً ومنافس������اً في بعض األحيان (Stiglitz, 2010).  لذا فإن تعزيز فاعلية 
أداء احلكومة بوصفها جزءاً من منوذج احلوكمة في القطاع العام يؤدي إلى تأثير مباشر 

في إدارة األزمات والتقليل من آثارها السلبية في االقتصاد.
كما أن للس������لطة التش������ريعية والقضائية دوراً كبيراً في التنمية االقتصادية، وذلك 
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بإقرار أنظمة عالية اجلودة وضمان تطبيقها لتس������اعد في خلق بيئة اس������تثمارية تسهم 
في تعزيز النمو االقتصادي.  كما أن إقرار التشريعات والقوانن التي تضمن الشفافية 
في أداء األعمال وتطبيق مبادئ احلوكمة على أعمال الشركات، كلها عوامل تسهم في 
فاعلي������ة قطاع األعمال في دعم النمو االقتص������ادي.  وللحكومة دور في ضمان تطبيق 
القوانن والرقابة على أداء الش������ركات مثل حوكمة الش������ركات، لضمان سالمة األعمال 
واحلد من التجاوزات املالية أو اإلدارية من قبل الشركات.  لذلك، فإن تطبيق الشفافية 
عل������ى أعمال املنظمات احلكومية وغير احلكومية وتعزيز جودة األنظمة والتش������ريعات 
باعتباره������ا عناص������ر مهمة من عناص������ر احلوكمة في القطاع العام يس������هم في حتقيق 
التنمي������ة االقتصادية املتوازنة مع احلد من املخاط������ر التي حتيط ببيئة األعمال والبيئة 

االستثمارية في الدولة.
م������ن جهة أخرى باإلضافة إل������ى تعزيز النمو االقتصادي، ف������إن التنمية االقتصادية 
تشمل التنمية البش������رية وذلك بتأهيل وتدريب العنصر البشري للمساهمة في التنمية 
املس������تدامة؛ وذلك ألن العناصر املؤهلة تنقل اخلبرات وتع������زز من إنتاجية الدولة ومن 
ثم تكوين رأس مال بش������ري، وهو ما يعرف باالس������تثمار في رأي املال البشري.  كما أن 
حتقيق التنوع االقتصادي ووجود أكثر من مصدر للدخل يعد عنصراً مهماً من عناصر 
التنمي������ة، ألن االقتصاد الذي يتصف بالتنوع يس������هم في خلق وظائف للمواطنن ويكون 

االقتصاد أكثر متانة وقوة ملواجهة األزمات االقتصادية والسياسية.
ف������ي العقود األخيرة وفي ظل العوملة تغير مفه������وم التنمية االقتصادية إلى حد كبير.  
فمثاًل، في السابق كان التركيز على حتقيق النمو والتنمية ضمن حدود الدولة اجلغرافية، 
وفي الغالب التركيز يكون التنمية الصناعية والزراعية.  لذلك كان مقياس النمو ُمنحصراً 
ف������ي الناجت احمللي اإلجمالي (GDP).  أما في الس������نوات األخي������رة فلقد أصبح جزء من 
االس������تثمارات يوجه للخارج، ب������ل إن بلداً مثل الصن، ثاني أكب������ر اقتصاد عاملي، يعتمد 
بشكل كبير على التصدير.  أما على املستوى العاملي، فلقد بلغ حجم االستثمار األجنبي 
)االس������تثمار البيني بن الدول( في ع������ام 2013م أكثر من 50% من الناجت احمللي العاملي، 
في حن بلغ االستثمار في اخلدمات أكثر من %11 (World Bank, 2014)، وهذا مؤشر 
على أهمية جودة التش������ريعات والقوان������ن احمللية والدولية كجزء من منوذج احلوكمة في 
القطاع العام، في جذب االستثمارات األجنبية.  ونتيجة لذلك، فإن مقاييس مثل إجمالي 
الدخ������ل القومي (GIP) والناجت القومي اإلجمالي (GNP) أصبحت تس������تخدم كثيراً في 
تقييم األداء االقتصادي للدول.  كما أن طبيعة األعمال تغيرت بشكل كبير في السنوات 
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األخيرة، فمع ثورة اإلنترنت وتطور وسائل املواصالت أصبح قطاع اخلدمات يشكل جزءاً 
كبي������راً من االس������تثمارات العاملية.  وذلك لطبيعة وطريقة إجن������از األعمال اخلدمية مثل 
االستش������ارات والتدريب وخدمات الصيانة عن بعد والتي تختلف عن األعمال الصناعية 

مثاًل، لذلك فإن طرق قياس وتقييم أداء االقتصادات تغيرت تبعاً لذلك.  
مما سبق، يتضح العالقة بن النمو االقتصادي والتنمية البشرية في األمد الطويل، 
لك������ن يظل النقاش دائراً بن الباحثن واالقتصادين حول ما إذا كان النمو االقتصادي 
ش������رطاً للتنمية البش������رية أو العكس.  إن التعليم ذا اجلودة العالية واخلدمات الصحية 
املتميزة يساعدان في توفير يد عاملة مدربة وصحية ومن ثم إسهام األيدي العاملة في 
الدورة االقتصادية بش������كل فعال (Smith, 2007; UNDP, 2010).  باملقابل، فإن النمو 
االقتصادي يساعد احلكومات في تنفيذها خططها الداعمة للتعليم والصحة.  لذلك، 
ميكن القول إن للتنمية البش������رية دوراً فعاالً في حتقيق التنمية االقتصادية وخاصة في 

.(UNDP, 2010) األمد الطويل
مما سبق يتضح العالقة القوية بن النمو االقتصادي واحلوكمة في القطاع العام، إذ 
إن تبني مبدأ الشفافية من قبل احلكومات وجودة التشريعات والقوانن وضمان تطبيقها 
كل ذل������ك يؤدي إلى رفع مس������توى األداء احلكومي ومحاربة الفس������اد، كعناصر للحوكمة 
الرشيدة.  كل هذه العناصر تُؤثر إيجاباً على حتقيق النمو االقتصادي وخلق بيئة أعمال 
مثالية وجاذبة لالستثمارات.  من جهة أخرى، ينعكس تعزيز النمو االقتصادي إيجاباً على 
مس������توى الرفاهية للمواطنن ومحاربة البطالة وذلك عن طريق إحداث وظائف وتعزيز 
إس������هام األفراد في التنمية االقتصادية.  في حتليل لنتائج مؤش������رات احلوكمة الدولي 
 Kaufman & أظه������رت نتائج دراس������ة ،worldwide governance indicators (WGI)
Kraay (2002) وجود عالقة إيجابية قوية بن تسجيل نتائج إيجابية في مؤشرات جودة 
احلكم وحتقيق مس������تويات متقدمة في النمو االقتصادي، فكلما كانت احلكومات تسجل 
نتائج إيجابية في مؤشرات احلوكمة كان النمو االقتصادي في ازدياد والعكس بالعكس.  
هذه النتائج تدل على أهمية تبني وتطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام إذا ما أرادت 

احلكومات تعزيز النمو االقتصادي ودعم التنمية االقتصادية املستدامة.
إن العالق������ة بن احلوكمة الرش������يدة والنمو االقتصادي ال تُؤث������ر في قطاع األعمال 
وجذب االس������ثمارات األجنبية فحس������ب، بل إن له������ذه العالقة أثراً كبي������راً في قرارات 
املنظمات الدولية والدول املانحة.  املنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد 
الدول������ي والدول املانحة مث������ل دول االحتاد األوربي والواليات املتح������دة األمريكية، كلها 
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تعتمد في قراراتها وطبيعة املس������اعدة على مس������تويات جودة احلكم للدول التي تتقدم 
بطلب مس������اعدات مالية أو غير مالية.  ويرجع الس������بب في ذل������ك إلى قناعة اجلهات 
املانحة املبنية على دراس������ات وحاالت سابقة، فتحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات 
احلوكمة الرش������يدة يسهم في االس������تغالل األمثل للموارد املتاحة ومن ثم االستفادة من 
املنح املالية في حتقيق التنمية االقتصادية والبش������رية للدولة املس������تفيدة.  باملقابل فإن 
تقدمي مس������اعدات للدول التي تسجل مس������تويات منخفضة في مؤشرات احلوكمة قد 
يكون له نتائج س������لبية من تعزيز مستويات الفساد وسوء استخدام تلك املساعدات من 
 (Furubotn & Richter, 2005; Mantzavinos, 2001; قب������ل احلكومات واملس������ؤولن

.Mehanna, Yazbeck, & Sarieddine, 2010)

وعلى الرغم من وجود اتفاق بن السياسين والباحثن على وجود عالقة بن النمو 
االقتصادي وتسجيل مستويات متقدمة في مؤشرات احلوكمة الرشيدة، فإن هناك عدم 
 (Acemoglu et al., 2001; اتفاق على أن يحددوا أي منهما الس������بب وأيهم������ا النتيجة
(Alkire, 2010.  لذا، فإن العديد من الدراس������ات حتاول اإلجابة عن الس������ؤال التالي:  
هل حتقيق مس������تويات متقدمة من النمو االقتصادي ي������ؤدي إلى تعزيز جودة احلكم أم 
أن العكس هو الصحيح؟  ففي دراس������ة ل� Mehanna et al.  (2010)، خلصت الدراسة 
إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بن احلوكمة الرشيدة والتنمية االقتصادية على 
الرغ������م من عدم حتديد اجتاه العالقة وأي منهما الس������بب وأيهما النتيجة، لذلك يرون 
أن حتدي������د الس������ببية واجتاه العالقة له تأثير مهم على فه������م العالقة.  فباإلضافة إلى 
أن حتديد أيهما يس������بب اآلخر )النمو ش������رط لتطوير جودة احلكم أم العكس( يساعد 
املنظم������ات الدولية واجلهات املانحة في حتديد أولوي������ات الدعم باإلضافة إلى توجيه 
الدعم جلهات معينة داخل الدولة، فإن حتديد الس������بب واملس������بب يس������اعد الدول ذات 

اإلمكانيات احملدودة في توجيه مواردها التوجيه الصحيح.  
وفي الس������ياق نفس������ه، فإن حتديد أيهما الس������بب وأيهما النتيجة بن تسجيل نتائج 
إيجابية في مؤش������رات احلوكمة في القطاع العام وبن النمو االقتصادي، يس������اعد في 
توجيه املوارد التوجيه الصحيح ومن ثم االستغالل األمثل للموارد املتاحة.  كما يساعد 
الدول ف������ي حتديد أماكن القصور فيما إذا كان نتيجة خلل في التش������ريعات والقوانن 
أو أن اخلل������ل يكم������ن في تطبيق تل������ك القوانن وترجمتها إل������ى أرض الواقع.  إن وجهة 
النظ������ر األولى تعتقد أن تبني مب������ادئ احلوكمة من قبل احلكومات هو األس������اس نحو 
حتقيق مستويات متقدمة من النمو والتنمية االقتصادية، ومن ثم االستفادة من املوارد 
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االقتصادية بالشكل األمثل.  كما يرى هذا الفريق أن حتقيق منو اقتصادي غير مقترن 
بتعزيز جودة احلكم قد يؤدي إلى نتائج س������لبية من انتش������ار الفس������اد وأن يكون النمو 
قصير املدى لغياب النموذج اإلداري املناسب لالستفادة من النمو االقتصادي.  باملقابل، 
يرى آخرون أن حتقيق مس������تويات متقدمة من احلكم الرش������يد )جودة احلكم( ال بد أن 
يصاحب������ه حد أدنى م������ن النمو االقتصادي، أي أن احلد األدنى م������ن النمو االقتصادي 
يس������هم في توفي������ر الدعم الالزم لتطبيق مبادئ احلوكم������ة.  مبعنى آخر، تختلف الدول 
الفقي������رة أو التي تعاني من مش������اكل اقتصادية أولوياتها وتُس������خر إمكاناتها نحو النمو 
 (Acemoglu et al., االقتصادي مما يقلل من توجه احلكومات نحو تعزيز جودة احلكم
(Alkire, 2010 ;2001.  في اجلزء القادم س������وف يت������م طرح وحتليل وجهتي النظر ملا 

للموضوع من أهمية، وخاصة بالنسبة للدولة النامية أو في مرحلة حتول اقتصادي.

الحوكمة الرشيدة أساس التنمية االقتصادية:
 Untied Nations Development Program يصدر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
(UNDP) تقارير س������نوية ع������ن حالة التنمية ف������ي الدول األعضاء ف������ي األمم املتحدة 
human development reports وذلك ابتداء من عام 1990م.  هذه التقارير تركز على 
حالة التنمية بش������كل عام والتنمية البشرية بش������كل خاص مثل الصحة والتعليم والنمو 
االقتصادي.  حيث تش������ير نتائج تقارير األمم املتحدة إلى أهمية تبني مبادئ احلوكمة 
من قبل احلكومات لتكون أساساً للتنمية البشرية املستدامة وحتقيق مستويات متقدمة 
في التنمية االقتصادية.  وبعد عش������ر سنوات من إصدار هذه التقارير، ووفقاً للتقرير 
الصادر في عام 2000م، فإن ملخص تقارير التنمية البش������رية على مدى عشر سنوات 
»تظه������ر بوضوح الس������بب والنتيجة للعالقة بن املوضوعن [احلوكمة الرش������يدة والنمو 
االقتصادي] وتش������ير إلى أن احلوكمة الرش������يدة أس������اس مهم لتطور التنمية البش������رية 

.(UNDP, 2000, p.  65) »والتنمية املستدامة
إن س������يادة القانون وتعزيز مس������توى الشفافية ومحاربة الفس������اد، بوصفها عناصر 
للحوكمة الرش������يدة، تس������هم ف������ي زيادة مع������دالت النمو االقتصادي ع������ن طريق ضمان 
الش������فافية والنزاهة في ممارس������ة األعمال التجارية واخلدمية وزيادة إنتاجية العامل 
واملوظف ومن ثم االقتصاد بش������كل عام.  كما أن س������يادة القانون ورفع مس������توى األداء 
احلكومي يسهمان في تقليل مخاطر أداء األعمال وتعزز إنتاجية األفراد، ومن ثم خلق 
 Pradhan and Sanyal �بيئة استثمارية جاذبة للشركات احمللية والدولية.  في دراسة ل
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(2011) تناولت العالقة بن التنمية البشرية واحلوكمة في القطاع العام، أشارت نتائج 
الدراسة إلى أن وجود مؤشرات تصاعدية تؤكد أن جودة احلكم تؤثر في النمو والتنمية 
االقتصادية، فكلما كانت مبادئ احلوكمة الرش������يدة مطبقة في دولة ما فإن ذلك يعزز 

بيئة األعمال ويدعم النمو االقتصادي.
وفي السياق نفس������ه، أجرى Ndulu and O’Connell (1999) دراسة على العالقة 
ب������ن احلوكمة والنمو االقتصادي على دول جنوب الصحراء األفريقية.  فقد أش������ارت 
نتائج الدراسة إلى أن جتاهل إشراك املنشآت واألعمال الصغيرة في صنع السياسات 
اخلاصة باالس������تثمار، باعتباره عنصراً مهماً من عناصر احلوكمة الرش������يدة، أدى إلى 
هيمنة املنش������آت الكبيرة احلجم على املش������اركة في صياغة القوانن، مما أدى إلى أن 
تل������ك القوانن أهملت مصالح قطاع األعمال للمنش������آت الصغير واملتوس������طة، ومن ثم 
كان له نتائج س������لبية على النمو االقتصادي وخاصة ف������ي األمد الطويل.  كما أن نتائج 
الدراسة توضح أن غياب الشفافية وتطبيق مبادئ املساءلة باإلضافة إلى عدم إشراك 
املس������تفيدين من اخلدمات العامة في صنع السياسات العامة أثر في قدرة تلك الدول 
على بناء اقتصاد قوي ملواجهة الهزات االقتصادية.  وعلى الرغم من املساعدات املالية 
الكبي������رة التي تتلقاها تلك الدول من اجلهات املانحة، فإن نتائج الدراس������ة تش������ير إلى 
أن غياب تطبيق عناصر احلوكمة الرش������يدة مثل تعزيز الش������فافية في العمل احلكومي 
وإش������راك املس������تفيدين من اخلدمات في صنع السياس������ات العامة أثر سلباً في النمو 

االقتصادي واالستخدام األمثل للموارد االقتصادية.
من جهة أخرى، العديد من دول الشرق األوسط، وخاصة الدول النفطية، تتمتع بدخل 
قومي عاٍل مصدرة إي������رادات النفط والغاز.  لذا فإن النمو االقتصادي للدول النفطية 
يس������جل مستويات مرتفعة في السنوات التي ترتفع فيها أسعار النفط والغاز، أما حن 
تنخفض األس������عار فإن التأثير يكون قوياً وس������لبياً على االقتصاد.  إذ يكمن السبب في 
ذلك إلى غياب االس������تغالل األمثل لإليرادات النفطية في بناء تنمية اقتصادية حقيقية 
ينتج عنها تنمية مس������تدامة ال تتأثر بتقلبات أس������عار املورد الطبيعي سواء كان نفطاً أم 
غازاً طبيعياً.  إن غياب تبني وتطبيق مبادئ احلكم الرش������يد وخاصة جودة التشريعات 
والشفافية وضعف فاعلية األداء احلكومي من أهم األسباب التي أسهمت في أن تبقى 

دول الشرق األوسط الغنية بالنفط رهينة لتقلبات األسعار.  
ف������ي دراس������ة ل������� Abdellatif (2003)، أكدت نتائج الدراس������ة أن أداء دول الش������رق 
األوس������ط ودول ش������مال أفريقيا في مؤشرات احلوكمة أثر بش������كل كبير في مستويات 
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التنمية االقتصادية في تلك الدول.  فبعد حتليل بيانات النمو االقتصادي ونتئاج الدول 
في مؤش������رات جودة احلكم، خلصت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية قوية بن النمو 
االقتصادي وجودة احلكم في الدول التي ش������ملتها الدراسة.  كما أشارت الدراسة إلى 
أن ضعف تبني دول الش������رق األوسط وشمال أفريقيا ملبادئ احلوكمة في القطاع العام 
ل������م يؤثر في النمو االقتصادي فحس������ب، بل تعدى ذلك ليؤثر ف������ي التنمية االقتصادية 
والتنمية املس������تدامة في تلك الدول.  وهذا ب������دوره أدى إلى عدم قدرة تلك الدول على 
مواجهة األزمات االقتصادية مثل انخفاض أس������عار النفط وارتفاع مؤش������رات البطالة.  
لذا ميكن اس������تنتاج أن تبني مب������ادئ احلوكمة في القطاع العام يعد ش������رطاً مهماً نحو 

االستغالل األمثل للموارد االقتصادية وحتقيق التنمية االقتصادية املستدامة.
إن زي������ادة الوعي الثقافي والقانون������ي لدى األفراد وخاصة فيما يتعلق بدور احلكومة 
في توفير خدمات عامة بجودة عالية وتعدد وس������ائل الرقابة على األداء احلكومي، مثل 
وسائل التواصل االجتماعي، كل ذلك له أثر إيجابي في مطالبة األفراد باملشاركة الفعلية 
في إدارة شؤون الدولة، وعامل مهم في تقبل املواطنن لتوجهات وخطط احلكومة ومدى 
التفاعل معها.  لذا فإن الكثير من التشريعات والقوانن التي تصدر من احلكومات ذات 
الس������جل املنخفض في مؤشرات الشفافية والعدالة واملس������اواة وارتفاع معدالت الرشوة 
والفساد املالي واإلداري، العديد من القوانن ال يتفاعل معها املواطنون وال يتم تطبيقها 
بالشكل الصحيح، ومن ثم تفشل في حتقيق الهدف من تلك القوانن.  مما سبق، نخلص 
إل������ى أن تطبيق احلكومات ملب������ادئ احلوكمة في القطاع العام عامل مهم وأساس������ي في 
تطبيق اخلطط االقتصادية للحكوم������ات وفي تعزيز التنمية االقتصادية.  كما أن تعزيز 
مستويات الشفافية وإشراك األفراد واملنظمات غير احلكومية في صياغات السياسات 

العامة ومنها االقتصادية خطوة مهمة نحو حتقيق اخلطط التنموية ألي حكومة.

التنمية االقتصادية أساس لتبني الحوكمة الرشيدة:
على الرغم من أن العديد من الدراس������ات تناول������ت العالقة بن جودة احلكم والنمو 
 (Adams & Mengistu, 2008; Pradhan & Sanyal, 2011; Ndulu & االقتص������ادي
(O’Connell, 1999; North, 2009، ف������إن القلي������ل من الدراس������ات تناولت تأثير النمو 
 (Chong & االقتصادي في تبني مبادئ احلوكمة في القطاع العام من قبل احلكومات
Calderon, 2000; Kurtz & Schrank, 2007).  وترى Grindle (2007) أنه »لس������بب 
أو آخ������ر فإن الدراس������ات النظرية والبحثية اعتقدت بش������كل ج������ازم أن احلوكمة مهمة 
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للتنمية، وبناء عليه يتم إجراء البحوث والدراس������ات« (Grindle, 2007, p.  560) وهذا 
يفس������ر قلة البحوث التي تناولت تأثير التنمي������ة االقتصادية في تبني احلكومات ملبادئ 

احلوكمة في القطاع العام وتعزيز جودة احلكم.
ويرى بعض الباحثن واملمارس������ن أن حتقيق مستويات مقبولة من النمو االقتصادي 
يعد ش������رطاً أساس������ياً لتبني مبادئ احلوكم������ة، على األقل في بداي������ة تبني احلكومات 
ملب������ادئ احلوكم������ة في القطاع الع������ام.  وفقاً لهذه الرأي فإن ال������دول الفقيرة أو التي ال 
تتمتع بحرية سياس������ية ال ميكن أن تتبنى احلكومات فيها مبادئ احلكم الرش������يد، إذ إن 
املنظمات واألشخاص املستفيدين من األوضاع احلالية سوف يقاومون أي تغيير.  كما 
أن ل������دى الدول املنخفضة الدخل متطلبات وأهدافاً تس������عى لتحقيقها أكثر أهمية من 
تبني عناصر احلوكمة وحتقيق مستويات متقدمة في مؤشرات احلوكمة الرشيدة، ومن 
هذه األهداف رفع مستوى الدخل للمواطنن وتوفير وظائف لهم، باإلضافة إلى توفير 

اخلدمات العامة األساسية مثل الصحة والتعليم مبستويات مقبولة.  
في دراس������ة ل������� Grindle (2007) ترى الباحثة أن النمو االقتصادي ش������رط أساس������ي 
للتط������ور في مجال احلوكمة.  كما أن هذه الدراس������ة تناولت تأثي������ر النمو االقتصادي في 
تبن������ي احلكومات ملبادئ احلوكمة ف������ي القطاع العام، وخلصت إل������ى أن الدول املنخفضة 
الدخل تهتم بتحقيق منو اقتصادي أكثر من اهتمامها باحلريات الشخصية وتطبيق مبدأ 
الشفافية.  وعلى الرغم من أن الفريق الذي يرى أن النمو االقتصادي مهم لتبني احلوكمة 
ف������ي القطاع الع������ام يعتقد أيضاً بأهمية احلوكمة في حتقي������ق تنمية اقتصادية على املدى 
الطوي������ل، إال أن ه������ذا الفريق يقدم تصوراً مبنياً على أن تبن������ي احلد األدنى من احلوكمة 
يكون كافياً لتحقيق النمو االقتصادي على األقل في الدول املنخفضة الدخل والتي تسجل 
  .(Grindle, 2007; Chong & Calderon, 2000) درجات متدنية في مؤشرات احلوكمة
وعليه، فإن اجلهات املانحة يجب أال تطلب من الدولة املستفيدة حتقيق مستويات متقدمة 

في جودة احلكم كشرط للحصول على املساعدات املالية وغير املالية.
في دراسة ل� kurtz and Schrank (2007) حول العالقة بن جودة احلكم باستخدام 
مؤش������ر احلوكمة الدولي (WGI) والنمو االقتصادي باستخدام الناجت احمللي اإلجمالي 
(GDP)، خلصت الدراس������ة إلى أن النمو االقتصادي يؤث������ر في درجة تبني احلكومات 
ملب������ادئ احلوكمة في القطاع العام.  نتائج الدراس������ة تش������ير إل������ى أن النمو االقتصادي 
يحفز تلك الدول على تبني تش������ريعات وأنظمة تعزز النمو االقتصادي.  إضافة إلى أن 
املواطنن في الدولة يكون لديهم تقبل أكبر لتبني احلكومة ملبادئ احلوكمة، خاصة إذا 
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ما اقترن ذلك بتوفير وظائف وتعزيز مس������توى التنمية االقتصادية والرفاهية للش������عب 
ورفع مستوى اخلدمات العامة الذي يقترن عادة بالنمو االقتصادي.  ومن األمثلة على 
اقتصادات حققت منواً اقتصادياً س������ابقاً لتحقيقها مس������تويات متقدمة في مؤش������رات 
جودة احلكم ماليزيا وس������نغافورة، فهذه الدول حققت نس������َب منوٍّ عالية سبق حتقيقها 

درجة عالية في مؤشرات احلوكمة.  
هن������ا البد من القول إنه من الصعب اجلزم بأن النمو أس������اس للتنمية إذ إن إصالح 
التشريعات والقوانن تتطلب وقتاً لإلقرار ومن ثم التنفيذ.  باإلضافة إلى أن اإلصالحات 
اإلدارية واالقتصادية تستغرق وقتاً حتى تظهر نتائجها، لذا فإن اإلصالحات االقتصادية 
ف������ي جوهرها ه������ي تطبيق ملبادئ احلوكمة ف������ي القطاع العام.  فمث������اًل تطبيق حوكمة 
الش������ركات corporate governance العامل������ة في االقتصاد مثل اإلفصاح والش������فافية 
ونش������ر القوائم املالية كما قامت به دول مثل ماليزيا وسنغافورة لضمان أداء الشركات 
وتعزيز النمو االقتصادي، هي في احلقيقة تطبيق لعناصر احلوكمة في القطاع العام.  
كل ذلك يجعل من الصعب اجلزم بأن النمو االقتصادي نتج عنه تعزيز جودة احلكم في 

دول مثل ماليزيا أو سنغافورة.
مما س������بق، وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق على الس������بب واملسبب، هل احلوكمة 
وتبني مبادئها من قب������ل احلكومات يؤدي إلى التنمية االقتصادية أم أن حتقيق التنمية 
االقتصادية هي األس������اس في تبني احلكومات ملب������ادئ احلوكمة؟  على الرغم من ذلك 
ف������إن هن������اك إجماعاً على وجود عالق������ة قوية إيجابية بن احلوكمة ف������ي القطاع العام 
والنمو االقتصادي في حتقيق الرفاهية لألفراد وحتقيق التنمية االقتصادية والبشرية 
املس������تدامة.  إن حتقيق التنمية االقتصادية والتنمية البشرية هدف تتبناه احلكومات، 
ولكن االختالف يكمن باألسلوب الذي تتبعه الدول نحو حتقيق التنمية.  ونتيجة لوجود 
تراب������ط قوي بن التنمية واحلوكمة فإنه من املناس������ب العمل عل������ى تبني مبادئ احلكم 

الرشيد والسعي لتعزيز النمو االقتصادي بشكل متزامن.  
ومما ال ش������ك في������ه أن الكثير من مبادئ احلوكمة الرش������يدة هي ج������زء من ضمان 
جودة األعمال واحلف������اظ على بيئة اقتصادية جاذبة.  فمثاًل، جند أن مبادئ اإلفصاح 
والش������فافية املطبقة باعتبارها مبادئ حلوكمة الش������ركات، تؤدي إلى النتيجة نفس������ها 
ف������ي حال مت تبنيها من قبل املنظمات غير الهادفة للربح واألجهزة احلكومية والش������به 
احلكومية.  وعلى الرغم من ذلك، فإن مبادئ احلوكمة في القطاع العام أش������مل وأعم 
م������ن مجرد تطبيقها على منظمات األعمال، حيث تش������كل باإلضافة إلى مبادئ حوكمة 
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الشركات، املشاركة السياسية واإلدارية وحرية الرأي وسيادة القانون وجودة التشريعات 
والقوانن.  إضافة إلى أن الكثير من التشريعات والقوانن التي تقرها احلكومات نحو 
تعزيز التنمية االقتصادية تسهم بشكل أو بآخر في ترسيخ مبادئ احلوكمة في مجتمع 
األعم������ال.  كما أن حتقيق مس������تويات متقدم������ة في النمو االقتصادي م������ع غياب تبني 
مبادئ احلوكمة سوف يضعف االقتصاد في مواجهة األزمات االقتصادية أو السياسية 

وينعكس سلباً على التنمية املستدامة للدول.
إن أحد أهم مهام احلكومة هو السعي إلى تطوير وحتسن اخلدمات العامة وحتقيق 
العدل واملس������اواة لكل مكونات املجتمع من أف������راد ومنظمات.  لذلك فإن التركيز فقط 
على حتقيق النمو االقتصادي مع إهمال باقي واجبات احلكومة يعد خلاًل جوهرياً في 
قي������ام احلكومات بواجباتها.  باإلضافة إلى أن التركيز على حتقيق منو اقتصادي فقط 

قد يخدم فئة معينة من الشعب، فئة أصحاب األعمال، وال يخدم عامة الشعب.  
ف������ي نهاية التس������عينيات امليالدية من القرن املاضي حدث������ت أكبر هزة اقتصادية ملا 
كان يعرف آنذاك بالنمور اآلس������يوية )إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، كوريا اجلنوبية(.  
ابتداء من عام 1996م بدأت املؤشرات على وجود خلل في البيئة التشريعية والتنظيمية 
التي حتكم وتنظم األعمال في تلك الدول، وذلك على الرغم من حتقيق تلك الدول لنمو 
اقتصادي كبير في الس������نوات الس������ابقة لألزمة االقتصادية.  في كوريا اجلنوبية مثاًل، 
س������بقت وتيرة حترير االقتصاد مبراحل تطوير التش������ريعات والقوانن اإلدارية وتطوير 
أجهزة وأنظمة الدولة مما أدى إلى تعميق أثر األزمة االقتصادية في االقتصاد الكوري 
(Kim, 2000).  طبقاً لدراسة حول أسباب تأثر االقتصاد الكوري باألزمة االقتصادية 
عل������ى الرغم من ارتفاع الناجت احمللي لس������نوات، فإن التحرر االقتصادي الالمحدود مت 
تبنية وتطبيقه في تنظيم مؤسساتي ضعيف مما جعل االقتصاد غير قادر على مواجهة 
تبعات تدفق الرساميل من اخلارج مما أسهم في انهيار االقتصاد الكوري عند أول هزة 

.(Kim, 2000) اقتصادية كبيرة
نستخلص مما سبق، أنه لتحقيق التنمية مستدامة البد للحكومات من تبني مبادئ 
احلوكم������ة بالت������وازي مع دعم النمو االقتص������ادي.  كما أن تطبيق مب������ادئ احلوكمة في 
القطاع العام يعزز متانة االقتصاد ويدعم االستقرار االقتصادي ويساعد االقتصاد على 
مواجهة األزمات والتحديات التي قد تواجهه.  إضافة إلى أن التنمية املستدامة والنمو 
االقتصادي الطوي������ل األجل ال يتحقق إال بتبني احلكومات ملبادئ احلوكمة الرش������يدة.  
باملقاب������ل، فإن مس������توى ودرجة التركيز على مبدأ دون آخ������ر يعتمدان على عوامل عدة 



احلوكمة والتنمية

99 احلوكمة في القطاع العام

من أهمها مس������تويات التنمية البشرية والسياسية واإلدارية في الدولة.  باإلضافة إلى 
أن التركيبة االقتصادية للدولة وما إذا كان اقتصاد الدولة يعتمد على املس������اعدات أم 
ال، وهل االقتصاد يعتمد على موارد طبيعية أو تبادل جتاري أو نش������اط صناعي؟  كل 
ذلك يؤثر في مس������توى وأهمية تطبيق كل عنصر من عناص������ر احلوكمة لتحقيق تنمية 

اقتصادية وبشرية.

الحوكمة الرشيدة والتنمية البشرية:
يع������د املواطنون واملنظمات غير احلكومية، اخلاصة والعامة، في أي بدل هم مكونات 
أي مجتمع وهم املستفيد األساسي من اخلدمات العامة التي تقدمها الدولة.  فباإلضافة 
إلى الدور الكبير الذي تسهم فيه القوى العاملة في مختلف مجاالت التنمية، فإن العامل 
في املصنع واألس������تاذ في اجلهة التعليمية والطبيب في اخلدمات الطبية، باإلضافة إلى 
باقي األعمال، هي محور التنمية ألي دولة.  كما أن العديد من املؤش������رات مثل مؤش������ر 
إنتاجية العامل (employee productivity) تقيس مدى إسهام القوى العاملة في الدورة 
االقتصادي������ة في الدول املختلفة، فكلما كانت إنتاجية العامل أعلى كان تأثير العمالة في 

النمو االقتصادي واإلنتاجية واستخدام املوارد بالشكل األمثل أكثر كفاءة وفاعلية.
إن التنمية البش������رية ال تزيد من إنتاجية العامل وتعزز االس������تخدام األمثل للموارد 
البشرية فقط، بل إن التركيز على دعم وتعزيز إسهام األفراد في إدارة الشأن الوطني 
واحمللي هو نتيجة مهمة للتنمية البش������رية.  كما أن اعتماد أي دولة على العنصر غير 
الوطني له آثار س������لبية على املدى الطوي������ل، فعدم نقل اخلبرات واملعرفة إلى املواطنن 
والتحوي������الت املالية الكبيرة من العمالة غي������ر الوطنية للخارج باإلضافة إلى التأثيرات 
االقتصادي������ة واالجتماعية واألمنية األخرى، أمثلة على النتائج الس������لبية لالعتماد على 
العمال������ة غي������ر الوطنية.  كما أن تطبي������ق مبادئ احلوكمة في القطاع العام يس������هم في 
التنمية البشرية من خالل »توسيع مجال املشاركة وبناء القدرات ملختلف الكوادر من كل 
الفئات القادرة على التصدي للمهام والوظائف« )العبادي واملطوري، 2014، ص.  69(.  
وكما أن الدول النامية حتتاج إلى خبرات تس������اعدها في مراحل التطوير املختلفة، فإن 
الدول املتقدمة تس������تفيد من العمالة في القي������ام بأعمال قد ال يؤديها املواطنون، ورغم 
ذلك فإن غياب اخلطط الوطنية التي تس������هم في تطوير املوارد البش������رية احمللية خلل 

جوهري في عملية التنمية.
إن دور املواطنن ال ميكن اختزاله بالنظر إليهم بوصفهم قوى عاملة على الرغم من 
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أهمية ذلك، ولكن يتعداه ليش������مل املش������ارك في العملية السياسية واإلدارية.  املشاركة 
السياس������ية ملواطني أي دولة لها عدة أوجه وأش������كال، فقد تكون بطريقة مباش������رة عن 
طريق االنتخابات الرئاسية أو البرملانية على مستوى الدولة وعلى مستوى املناطق.  وقد 
يش������ارك املواطنون وغير املواطنن بطريقة غير مباشرة عن طريق تقدمي االقتراحات 
وإنش������اء منظمات املجتمع املدني التي تراقب األداء احلكوم������ي واجلمعيات والنقابات 
التي تس������هم في تطوير العمل والعامل.  إن الدور الرقابي للمواطنن يعد عنصراً مهماً 
في إدارة شؤون الدولة، ألن األفراد هم أبرز املستفيدين من جل اخلدمات العامة التي 
تقدمه������ا الدولة لذا فإن اجلهات املس������تفيدة هي األقدر على تقيي������م مدى تلبية مقدم 

اخلدمة حلاجات املستفيدين ومتطلباتهم.  
إن تطوير املوارد البشرية هو حجر األساس لعملية التنمية بغض النظر عن طبيعة 
أو ش������كل االقتصاد.  باإلضافة إلى أن تطوير املوارد البش������رية ال يقتصر على التدريب 
رغم أهميته للقوى العاملة، بل يتعداه ليش������مل التعليم العام واجلامعي وتوفير خدمات 
صحية ذات جودة عالية وتأمن أمن وسالمة األفراد وحتقيق الرفاهية للمواطنن.  كما 
أن تطوير قدرات ومهارات املوارد البشرية يسهم في دعم العملية اإلنتاجية والصناعية 
للدول������ة إضافة إلى أن التطوير يحقق العديد من األهداف األخرى مثل رفع املس������توى 
الثقافي والتعليمي لألفراد مما يس������هم في تعزيز فاعلية وكفاءة األداء الرقابي لألفراد 
على األداء احلكومي.  كما أن تعزيز مس������اهمة األفراد في املشاركة السياسية يتم عن 
طريق تقدمي مقترحات بّناءة لتعزيز العمل احلكومي واملش������اركة في إدارة شؤون الدولة 

على املستوى احمللي والوطني.  
ال ش������ك أن أولويات التنمية تختلف من بلد إلى آخ������ر وفقاً لدرجة النمو االقتصادي 
ومستوى جودة احلكم ومدى تطور األجهزة احلكومية واإلدارية في الدولة، ولكن التوازن 
ب������ن النمو االقتصادي والتطوير اإلداري واملؤسس������اتي ضمانة نحو التنمية املس������تدامة.  
كما أن درجة تطور العملية السياس������ية واملشاركة من قبل األفراد في إدارة شؤون الدولة 
تؤث������ر في درجة ومس������توى تبني احلكومات ملب������ادئ احلوكمة في القط������اع العام.  فكلما 
كانت املش������اركة السياسية كبيرة من قبل األفراد كان هناك تطبيق أكبر ملبادئ الشفافية 
واحملاسبة للمسؤولن السياسين واملوظفن احلكومين.  كما أن املشاركة من قبل األفراد 
تعتمد على حتقيق مستويات متقدمة من التنمية البشرية، فال ميكن تصور مجتمع نسبة 
األمي������ة في������ه عالية أو التنمية البش������رية منخفضة أن يكون بيئة مناس������بة لتطبيق مبادئ 

احلوكمة في القطاع العام وحتقيق مستويات متقدمة في مؤشرات جودة احلكم.  
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إن التنمية البش������رية بصفته مفهوماً مت التطرق إليه من عدة زوايا، ورغم ذلك، فإن 
هناك اتفاقاً على أن حتسن مس������توى معيشة املواطنن من مختلف جوانبها التعليمية 
والصحية وزيادة مس������توى الدخل هي أساس للتنمية البشرية.  حتسن املعيشة يشمل 
توفي������ر اخلدمات العامة )مثل الصح������ة والتعليم والنقل واألم������ن( بجودة عالية جلميع 
املواطنن بشكل متوازن كركيزة مهمة للتنمية البشرية.  كما أن حتسن مستوى اخلدمات 
الصحية املقدمة للمواطنن والرفع من مس������توى جودة التعليم لتتناس������ب مع متطلبات 
س������وق العمل وزيادة دخل املواطنن محاور أساس������ية للتنمية البشرية.  لذلك، فإن هذه 

احملاور هي عناصر أساسية في تصميم مقاييس التنمية البشرية في الدول.
وألهمية التنمية البش������رية وأثرها ال في األفراد فحسب، بل في التنمية االقتصادية 
والتنمية املستدامة، فإن العديد من املنظمات الدولية أصدرت مؤشرات لقياس مستويات 
التنمية البشرية.  كل عنصر من عناصر التنمية البشرية يتم قياسه باستخدام مقاييس 
مختلفة، سواء من قبل املنظمات الدولية أو احلكومات، سعياً للحصول على أفضل النتائج 
وتقييم للتجربة واالس������تفادة من األخطاء.  ومن أشهر مقاييس التنمية البشرية، مؤشر 
التنمية البش������رية Human Development Index (HDI) كمنتج لألمم املتحدة والذي 
يقيس مستويات التنمية البشرية للدول األعضاء.  هذا املقياس يتكون من ثالثة عناصر 
رئيسية الصحة والتعليم ودخل الفرد.  حيث يصدر مؤشر التنمية البشرية بشكل سنوي 
ابتداء من عام 1991م، ويتم استخدامه من قبل الباحثن والسياسين واجلهات املانحة 
  .(UNDP, (2010 لتقييم مس������تويات التنمية البش������رية في الدول التي يش������ملها التقرير
باإلضافة إلى أن صناع السياس������ات العامة ومتخذي القرارات في الدول تس������تفيد من 
هذه التقارير في تقييم مس������تويات التنمية البشرية وتعزيزها.  كما أن هناك العديد من 
املقاييس الدولية واإلقليمية لقياس عنصر أو مجموعة من عناصر التنمية البشرية مثل 
مؤشر حقوق اإلنس������ان Human Rights Index (HRI) تقرير التنمية البشرية السنوي 
 Human Development Reports (HDRs) (Desai, 1993; Haq, 1995; Ranis,
(Stewart, & Samman, 2006; Streeten, 1994.  ه������ذه املقايي������س رغ������م أهميتها إال 
أن هن������اك انتقادات للطريقة التي يتم بها تصميم تلك املقاييس.  فمثاًل، يتم احتس������اب 
 (gross مستوى الدخل بتقسيم إجمالي الدخل احمللي أو القومي على عدد أفراد الدولة
(domestic products per capita.  وعلى الرغم من انتشار هذه الطريقة بن الباحثن 
إال أنه������ا ال تعّبر بش������كل دقيق عن توزي������ع الدخل القومي بن املواطن������ن، إذ إن الدخل 
القومي ال يوزع بشكل متساٍو على أفراد املجتمع.  وعلى الرغم من تلك االنتقادات، فإن 



الفصل اخلامس

احلوكمة في القطاع العام102

مقاييس التنمية البشرية وخاصة مؤشر التنمية البشرية يشكل أهمية كبيرة لدى صناع 
السياسات ومتخذي القرارات على املستوين احمللي والدولي.

التنمية البشرية في مجملها نتيجة لعمل تقوم به احلكومة إما بشكل كامل أو جزئي، 
وتشرف عليه بشكل كامل عن طريق الهيئات الصحية والتعليمية واخلدمية احلكومية.  
باإلضافة إلى دور اجلهات التش������ريعية في إقرار التش������ريعات والقوانن، فإن احلكومة 
هي املسؤولة عن تفسير وتنفيذ وإقرار القوانن، ومن ثم اإلشراف على التنفيذ.  وعلى 
الرغم من اإلس������هام الكبير للمؤسسات اخلاصة أو الشبه احلكومية في تقدمي خدمات 
الصحة والتعليم، وخاص������ة في ظل موجة اخلصخصة للخدمات العامة، فإن احلكومة 
تلعب دوراً مهماً عن طريق اإلشراف على التنفيذ والرقابة على أداء تلك املؤسسات.  

مما سبق، يتضح أن التنمية البشرية مفهوم عام ويتكون من عدة عناصر، لذا فإنه 
من الصعب إيجاد منوذج عام واحد ميكن اعتماده وتطبيقه على كل الدول واملجتمعات.  
التركيبة االقتصادية واالجتماعية تلعب دوراً مهماً في ترتيب األولويات اخلاصة بالتنمية 
البش������رية ومن ثم توجيه اخلطط التنموية وفقاً لذلك.  ونتيجة حملدودية املوارد لكثير 
من الدول، فإن ترتيب األولويات ووضع اخلطط عنصر مهم لتحقيق التنمية البش������رية 
املتوازنة واالستخدام األمثل للموارد املتاحة.  كما أن جزءاً مهماً من وضع اخلطط التي 

تدعم وتعزز التنمية البشرية هو تطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام.
إن العالق������ة بن التنمية البش������رية وتطبيق مبادئ احلوكمة ف������ي القطاع العام أحد 
املوضوعات التي مت مناقش������تها في الكثير من البح������وث وفي العديد من املجاالت مثل 
 (Arndt & Oman, 2006; Kaufmann & اإلدارة العام������ة واالقتصاد وعلم االجتم������اع
 Kraay, 2002; Mehanna et al, 2010; Pradhan & Sanyal, 2011; Przeworski et
(al., 2000.  وتشير هذه الدراسات إلى أن تبني وتطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام 
أساس لتحقيق أهداف التنمية البشرية.  كما أن االستفادة من تطبيق مبادئ احلوكمة 
في القطاع العام مثل املشاركة واملساءلة وحرية التعبير وحماية حقوق اإلنسان ال ميكن 
أن حتقق أهدافها إال بوجود أفراد مجتمع ذوي مستوى تعليمي وصحي عاٍل ويتوفر لهم 
مس������توى معيش������ي مقبول.  باملقابل، فإن تعزيز جودة التعليم والصحة ال يتحقق إال عن 
طريق أداء فعال للحكومة.  في دراسة ل� Pradhan and Sanyal (2011) حول العالقة 
بن احلوكمة في القطاع العام والتنمية في الدول النامية، أش������ارت نتائج الدراسة إلى 
أن تطبيق مبادئ احلوكمة وحتقيق مستويات متقدمة في مؤشرات احلكم الرشيد مثل 
سيادة القانون والشفافية من قبل احلكومات شرط لتعزيز املخرجات التعليمية وجودة 
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اخلدمات الصحي������ة املقدمة لألفراد.  لذلك ولتحقيق مس������تويات متقدمة في التنمية 
البشرية البد من تطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام، ولتعزيز ورفع مستوى جودة 

احلكم ال بد من تعزيز مستويات التنمية البشرية.
وباإلضاف������ة إلى تطوير العمل اإلداري واملؤسس������اتي للدول������ة، يدعم حتقيق التنمية 
البشرية النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية.  لذا، أشارت الكثير من الدراسات إلى 
وجود عالقة قوية بن حتقيق مستويات متقدمة من التنمية البشرية وحتقيق مستويات 
متقدمة من التنمية االقتصادية (Smith, 2007; Adams & Mengistu, 2008).  كما 
أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (UNDP)، يش������ير إلى أن التنمية املستدامة ال ميكن 
أن تتحقق إال بتحقق تنمية بش������رية بشكل مواٍز.  طبقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر 
من األمم املتحدة، فإن »املوارد الناجتة من النمو االقتصادي توظف في حتقيق التنمية 
البشرية وخلق وظائف، في حن أن التنمية البشرية تسهم في حتقيق النمو االقتصادي« 

.(UNDP, 2000, p. 7)

مما س������بق يتضح أهمية التنمية البشرية وعالقتها القوية اإليجابية في تعزيز النمو 
االقتصادي وتعزيز جودة احلكم على املس������توين الوطني واحمللي، وذلك بتهيئة وتأهيل 
وتدريب األفراد للمشاركة في إدارة شؤون الدولة بكفاءة وفاعلية.  باملقابل، فإن التنمية 
البش������رية ال ميك������ن أن تتحقق إال بأداء حكوم������ي فعال مبني على الش������فافية وحتقيق 
العدل واملساواة بن أفراد املجتمع.  لذا، فإن تعزيز مستويات التنمية البشرية وتطوير 

الطريقة التي تدار بها شؤون الدولة، كل ذلك يسهم في حتقيق تنمية مستدامة.

الحوكمة ومحاربة الفساد:
تتعدد أشكال الفساد لتشمل الفساد اإلداري واملالي واالقتصادي والفساد السياسي، 
ولكل منهم تعريفه وآثاره الس������لبية جتاه التنمية.  فمثاًل، سوء استخدم السلطة وتقدمي 
مبالغ مالية للحصول على خدمات خارج اإلطار القانوني واحملسوبية أو الواسطة، كلها 
أش������كال للفساد.  كما أن أثر الفس������اد ال يقتصر على تعطيل التنمية، بل يتعداه ليشمل 

التأثير السلبي في الثقافة واملجتمع والتأثير في االنتماء الوطني لألفراد.  
تش������ير التقديرات العاملية إلى أن الفس������اد بكل أشكاله يشكل 5% من إجمالي الناجت 
احمللي اإلجمالي العاملي، أي ما يعادل 2.6 مليار دوالر سنوياً.  باإلضافة إلى أن تكلفة 
الرشوة وحدها على االقتصاد العاملي، كحالة من حاالت الفساد، تقدر بأكثر من مليار 
دوالر أمريكي س������نوياً.  باإلضافة إلى تأثيرها الس������لبي في ج������ودة مخرجات البرامج 



الفصل اخلامس

احلوكمة في القطاع العام104

واملش������اريع نتيجة ترسية املش������اريع العامة بطرق غير قانونية على شركات قد ال تلتزم 
مبعايير اجلودة، تتوقع التقارير أن حاالت الرش������وة ترفع من تكلفة أداء وإدارة األعمال 
 (OECD, بنس������بة 10% عاملياً، إذ تزيد هذه النس������بة لتصل إلى 20 % في الدول النامية

.2014; World Economic Forum, 2014)

ونتيجة لآلثار السلبية االقتصادية وغير االقتصادية لظاهرة الفساد، أقرت العديد 
من الدول تش������ريعات وقوانن حملاربة ومكافحة الفساد وجترم األعمال التي تؤدي إليه 
وذلك للحد من اآلثار الس������لبية للفساد اإلداري واملالي على املجتمع واالقتصاد احمللي 
والدول������ي.  ومبا أن الفس������اد اإلداري واملالي والسياس������ي ال يقتص������ر على قطاع معن 
فحسب، فإن أنظمة محاربة الفساد، وخاصة في الدولة املتطورة، أقرت قوانن محددة 
لكل من القطاع احلكومي واخلاص.  وعلى الرغم من تش������ابه مسببات وأشكال الفساد 
بن القطاعن، إال أن القطاع العام يشمل الفساد السياسي باإلضافة إلى الفساد املالي 
واإلداري الذي يش������ترك مع القطاع اخلاص فيه.  كما مت إصدار مقاييس ومؤش������رات 
برعاية املنظمات الدولية، مثل األمم املتحدة والبنك الدولي، لقياس الفس������اد ومحاربته 

عن طريق إظهار آثاره السلبية على االقتصاد واملجتمع.  
وميك������ن تعري������ف الفس������اد بأن������ه إس������اءة اس������تخدام الس������لطة لتحقي������ق مناف������ع 
ش������خصية(Transparency International, 2014).  من جهتها، تعرف منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية الفس������اد بأنه إساءة استخدام الوظيفة العامة أو اخلاصة لتحقيق 
مصالح خاصة، وهذا يشمل الرشوة واالختالس واحملسوبية، باإلضافة إلى التصرفات 
 ،Choudhary (2002) أما  .(OECD, 2014) غير القانونية واالحتيال وغسيل األموال
فيعرف الفس������اد بأنه »قبول أي منفعة نقدية أو من أي نوع ألداء أعمال روتينية إدارية 
 (Choudhary, 2002, »أو لتقدمي خدمة لفرد أو منظمة باس������تخدام السلطة الرسمية
(p.98.  لذلك ميكن القول إنه على الرغم من أن الفس������اد يش������ترك فيه القطاع العام 
واخل������اص واملنظمات الغير هادفة للربح، فإن القط������اع احلكومي هو حجر الزاوية في 
محاربة الفس������اد عن طريق إقرار التشريعات والقوانن وتطبيقها والتي تدعم مكافحة 
الفس������اد في القطاعن العام واخلاص، باإلضافة إلى توعية املجتمع بأخطار الفس������اد 

.(Gupta & Abed, 2002) ومحاربته
من جهة أخرى، العديد من األسباب مت التطرق إليها من الباحثن كأسباب النتشار 
الفس������اد داخل الدولة وبن الدول.  ففي بيئة األعمال مثاًل، فإن تبني بعض احلكومات 
نظام الس������وق احلر بصفته أس������لوباً اقتصادياً مع غياب التنظيم اإلداري الذي يضمن 
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الشفافية وتطبيق القانون، مت تقدميه بوصفه أحد أسباب انتشار الفساد؛ إذ إن ارتفاع 
مس������توى التجارة البيني بن الدول، مع وجود اختالف ف������ي القوانن واختالف تعريف 
الفس������اد، وعدم تبني أو غياب تطبيق بعض الدول ألنظمة جترم الفس������اد، كل ذلك أدى 
إلى استغالل هذا االختالف من قبل بعض املؤسسات اخلاصة لتحقيق منفعة ومكاسب 
غير قانونية (Gupta & Abed, 2002).  وفي بعض الدول األقل تطوراً ال يوجد قانون 
يضمن ويعزز الش������فافية في القطاع احلكومي واخلاص مم������ا أدى إلى ضعف اجلهود 
ف������ي محاربة الفس������اد نتيجة غياب املعلومة.  ويعتقد عب������وي وحريز )2006( أن أهمية 
الش������فافية تكمن في أنها »قناة مفتوحة لالتصال بن أصحاب املصلحة واملس������ؤولن، 
وهي بذلك أداة هامة جداً حملاربة الفس������اد التي يسري خاصة في الدول النامية حيث 
تتطلب الكشف عن مختلف القوانن والقواعد واألنظمة والتعليمات واملعايير واآلليات 
بش������كل عام لإلقرار عملياً باملساءلة واحملاس������بة في حالة عدم احترام أو مراعاة تلك 

اآلليات والقواعد« )عبوي وحريز، 2006، ص.  81(.
وال يقتصر الفساد على الدول النامية، وإمنا ميتد ولو بنسبة أقل إلى كل الدول حتى 
الدول التي تعد متقدمة تنظيمياً وإدارياً.  في دراسة للمفوضية األوربية في عام 2014م 
بلغ حجم الفس������اد في دول االحت������اد األوربي مليار يورو، وهو ما يع������ادل 1% تقريباً من 
ميزانية االحتاد الذي يشمل 28 دولة (OECD, 2014).  أما الواليات املتحدة األمركية 
ورغم إقرارها للعديد من القوانن حملاربة الفساد وكونها دولة متقدمة تنظيمياً وقانونياً 
في محاربة الفساد، فإنها مازالت تسجل مستويات منخفضة في مؤشر الفساد العاملي، 
فقد أشار مؤشر الفساد العاملي ألمريكا في عام 2014م أن ترتيبها 17 من 175 دولة/ 
و74% كدرجة في املؤش������ر (World Economic Forum, 2014).  لذلك، ميكن استنتاج 

أن الفساد ظاهرة عاملية ال ميكن حصرها في منطقة أو دولة محددة.
كما أن الفس������اد ال يؤثر س������لباً في التنمية االقتصادية بل يتعداه ليشمل كل مناحي 
احلي������اة.  فمثاًل جند أن الفس������اد أحد أهم أس������باب ضعف العدالة ف������ي توزيع الدخل 
بن األفراد.  كما أن الفس������اد يؤدي إلى زعزعة الثق������ة باألنظمة والقوانن نتيجة عدم 
فاعليتها أو غياب تطبيقها الفعال مما يؤدي إلى ضعف في محاربة الفساد.  باإلضافة 
إلى أن الفساد يسهم بشكل مباشر في غياب العدل واملساواة في تطبيق األنظمة.  لذا 
ميكن القول إن الفس������اد يؤثر بشكل س������لبي في األداء احلكومي ونتائج تنفيذ املشاريع 
 Choudhary, والبرامج العامة وم������ن ثم جودة اخلدمات العامة )عبوي وحريز، 2006؛

.(2015; Gupta & Abed, 2002
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من جهة أخرى، تُنفق احلكومات مبالغ طائلة على اإلصالح اإلداري س������عياً للوصول 
إلى تطوير العمل احلكومي وتقدمي خدمات عامة ذات جودة عالية.  ففي تقرير للبنك 
الدول������ي ص������در في عام 2013م، أش������ار التقرير إلى أن حجم املس������اعدات املقدمة من 
املانحن، املنظمات الدولية والدول، املوجهة لإلصالح والتطوير اإلداري يعادل 128.3 
مليار دوالر في 2012م (World Bank, 2013)، وهو ما يوضح اعتراف اجلهات املانحة 
بأهمية اإلص������الح اإلداري في دعم وتعزيز فاعلية وكفاءة األداء احلكومي.  إن الهدف 
من دعم اإلصالح اإلداري وخاصة في الدول النامية هو حتقيق االستفادة القصوى من 

موارد الدولة البشرية واالقتصادية ومن املنح واملساعدات املقدمة للدولة املستفيدة.
إن أح������د أبرز أه������داف اإلصالحات اإلداري������ة تطوير وتعزيز فاعلي������ة وكفاءة األداء 
احلكومي يكمن في تعزيز مبادئ الش������فافية واحملاسبة واملسؤولية في األنظمة من قبل 
احلكومات باعتبارها عناصر أساس������ية للحوكمة في القط������اع العام.  باإلضافة إلى أن 
تعزيز جودة األنظمة والتش������ريعات بش������كل عام واخلاصة مبكافحة الفساد، فإن تعزيز 
مستوى الشفافية في أداء األعمال احلوكمية ومخصصات املشاريع العامة وإدارة البرامج 
واخلدمات احلكومية بش������كل فعال وكفء يس������اعد في السيطرة على الفساد واحلد من 
نتائجة الس������لبية.  كما أن إش������راك املنظمات غير احلكومية واألف������راد في الرقابة على 
األداء احلكومي يسهم في تبني احلوكمات ملبدأ الشفافية ويعزز من فاعلية الرقابة على 
األداء احلكومي.  كما أن تطوير األداء احلكومي يتطلب وجود أنظمة وتش������ريعات ذات 

.(Andrews, 2008) جودة عالية تسهم في تعزيز جودة البرامج واملشاريع احلكومية
مما س������بق يتضح أن تطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام تس������هم بشكل مباشر 
ف������ي محاربة الفس������اد وتعزيز جودة مخرج������ات العمل احلكومي.  كم������ا أن العديد من 
الدراس������ات خلصت إلى أن هناك عالقة إيجابية بن جودة مخرجات األداء احلكومي 
ومحاربة الفس������اد واالستغالل األمثل للمخصصات املالية للمش������اريع والبرامج العامة 
(Dixit, 2009; Rajkumar & Swaroop, 2008; Santiso, 2001).  كم������ا أن تبن������ي 
وتطبي������ق مبادئ احلوكمة ف������ي القطاع العام عنصر مهم من عناصر محاربة الفس������اد، 
وذلك بالتأكيد على تطبيق مبادئ الش������فافية وحتديد املسؤوليات، مما يسهم في إدارة 
ش������ؤون الدولة بكفاءة وفاعلية.  باإلضافة إلى ذلك، فإن تطبيق مبادئ احلوكمة يسهم 
ف������ي حتقيق التنمية االقتصادي������ة والعدالة في توزيع الدخل ب������ن األفراد وتعزيز مبدأ 

سيادة القانون بوصفها عناصر مهمة من عناصر احلوكمة الرشيدة.
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ملخص الفصل:
كما أن التنمية املس������تدامة حق من حقوق الش������عوب، فهي واج������ب على احلكومات 
الس������عي لتحقيقها.  وإن التنمية البشرية واالقتصادية تسهم بشكل مباشر في التنمية 
املس������تدامة، وباملقابل فإن مبادئ احلوكمة في القطاع العام تس������عى إلى حتقيق التنمية 
بتفعيل مبادئ احملاس������بة واملساءلة والش������فافية في القطاع احلكومي واخلاص، وذلك 
يتطلب تبني أنظمة وقوانن ذات كفاءة وفاعلية.  فكما أن التنمية البش������رية تس������هم في 
إعداد الكوادر املؤهلة والقادرة على املش������اركة بفاعلية في إدارة الشأن العام، فإن تبني 
مبادئ احلوكمة الرشيدة يسهم في حتقيق التنمية.  لذا، فإن العالقة بن جودة احلكم 

وحتقيق مستويات متقدمة في التنمية االقتصادية والبشرية ال ميكن جتاهله.
من جهته، فإن اإلصالح اإلداري عامل مهم نحو االستخدام األمثل للموارد البشرية 
واالقتصادي������ة للدول.  كما أن توفي������ر بيئة إدارية وتنظيمية تتس������م بالكفاءة والفاعلية 
عنصر أساسي في تعزيز جودة اخلدمات العامة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة 
لالس������تقرار االقتصادي.  كما يعد تطبيق مبدأ الش������فافية من أبرز احملاور في محاربة 
الفس������اد، لذلك فإن نتائج مؤشرات الشفافية تسهم بشكل فعال في صياغة السياسات 
العامة واتخاذ القرارات على املستوين احمللي والدولي.  كما أن محاربة الفساد واحلد 
منه مطلب ش������عبي قبل أن يصبح حكومياً.  لذا، ف������إن العديد من احلكومات أصدرت 
قوانن وأنظمة حملاربة الفس������اد بش������تى أنواعه، املالي واإلداري والسياس������ي.  كما أن 
املنظمات الدولية التي تنظم العالقات التجارية بن الدول، مثل منظمة التجارة العاملية 
وغيرها حتارب الفس������اد بعدة طرق منها تفعيل التنس������يق بن الدول وحث الدول على 
إصدار قوانن جترم الفس������اد حتى لو وقع في دولة أخرى من شركة تابعة للدولة األم.  
ونظراً ألهمية محاربة الفس������اد واحلد منه، مت تقدمي منوذج احلوكمة في القطاع العام 
ليكون أداة مهمة لتحجيم األثر السلبي للفساد في التنمية االقتصادية والبشرية والتنمية 
املستدامة.  إن تبني مبادئ احلوكمة في القطاع العام، مثل تعزيز مستوى الشفافية في 
العمل احلكومي، يس������هم في حتقيق مستويات متقدمة في جودة احلكم.  كما أن تفعيل 
الرقابة على األداء احلكومي والرفع من مس������توى جودة التشريعات واألنظمة احلكومية 
وحتديد املهام واملسؤوليات للمسؤولن احلكومين نتيجة حتمية لتعزيز مبدأ الشفافية 
وجودة احلكم.  في الفصل القادم سوف يتم استعراض تأثير احلوكمة في القطاع العام 
على اإلصالح املؤسسي واإلداري، باإلضافة إلى حتليل ومناقشة العالقة بن اإلصالح 

اإلداري ومبادئ احلوكمة في القطاع العام.
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الفصل السادس
الحوكمة واإلصالح المؤسسي واإلداري

م������ن أكثر املوضوع������ات التي متت مناقش������تها في العديد من الدراس������ات والبحوث 
والنقاش������ات العامة موضوع الدميوقراطية واملش������اركة السياس������ية.  كما أن العديد من 
الثورات واالنقالبات السياس������ية واحلروب بني الدول نش������بت نتيجة مطالبة املواطنني 
مبزيد من املشاركة السياسية واإلدارية في إدارة شؤون الدولة وحماية حقوق األقليات.  
وحتى في الدول التي تعد متقدمة في تطبيق مبادئ الدميقراطية واملشاركة السياسية، 

هناك دائماً املزيد من املطالب لتبني وتطبيق مبادئ أكثر دميوقراطيًة.
وعلى الرغم من كل ذلك، فإن تعريف املش������اركة السياسية وحتديد العناصر املهمة 
لها والفائدة من تطبيقها كلها موضوعات لم يتم االتفاق عليها بني املفكرين واملنظمات 
الدولية، وال حتى بني الدول املتقدمة في تبني وتطبيق مبادئ الدميقراطية.   فمفهوم 
املش������اركة السياس������ية واإلدارية في إدارة ش������ؤون الدولة، وطريق������ة تطبيقه وغيره من 
املوضوعات ذات الصلة، شغلت حيزاً كبيراً من النقاشات العلمية والسياسية وحتى رجل 
الش������ارع العادي.  ورغم ذلك، مازال هناك اختالف كبير في وجهات النظر حول:  متى 
تطبق؟  وآلية التطبيق، وما نتائج تفعيل مشاركة األفراد؟  كما أن نتائج إشراك األفراد 
واملنظمات غير احلكومية في إدارة ش������ؤون الدولة، نتائجه������ا على التنمية االقتصادية 
والبش������رية والتنمية املستدامة، حتتل جزءاً كبيراً من اهتمام السياسني والباحثني على 
املس������تويني احمللي والدولي.  نتيجة لذلك، فإن نظ������رة احلكومات واألفراد جتاه تعزيز 
مشاركة األفراد في إدارة شؤون الدولة على املستوى الوطني واحمللي تختلف باختالف 

التركيبة السياسية واالقتصادية واالجتماعية لكل دولة.
ونظ������راً ألهمية املوضوع، يس������تعرض هذا الكتاب مبدأ املش������اركة م������ن قبل األفراد 
واملنظمات غير احلكومية )منظمات املجتمع املدني والقطاع اخلاص( في إدارة ش������ؤون 
الدولة واإلس������هام في صياغة وتبني السياسات العامة واتخاذ القرارات والرقابة على 
األداء احلكومي باعتبارها جزءاً من منوذج احلوكمة في القطاع العام.  وتتعدد أشكال 
املش������اركة فقد تكون عن طريق االنتخاب املباشر أو التمثيل اجلزئي للمواطنني بوجود 
ممثلني ألفراد الشعب في دائرة صنع القرار، مثل البرملانات ومجالس الشعب واملجالس 
التشريعية.  كما أن املشاركة قد تتمثل في تعيني احلكومة ملمثلني للشعب في املجالس 
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التش������ريعية، وهي طريقة لتفعيل مشاركة األفراد في إدارة شؤون الدولة.  وعلى الرغم 
من تعدد أش������كال املشاركة الشعبية في إدارة ش������ؤون الدولة، وتعدد مسميات وأشكال 
املجالس التش������ريعية وربط املش������اركة مبوضوعات مختلفة، فإن اجلزء القادم من هذا 
الكتاب س������وف يركز على مدى تأثير حجم وش������كل وآلية مش������اركة األفراد واملنظمات 
غير احلكومية في العملية السياس������ية واإلدارية على تبني وتطبيق مبادئ احلوكمة في 

القطاع العام من قبل احلكومات، وتعزيز جودة احلكم.

الحوكمة والديمقراطية:
يتناول مفهوم احلوكمة مش������اركة أفراد املجتمع ومنظمات املجتمع املدني في إدارة 
شؤون الدولة وصنع السياسات العامة واتخاذ القرارات وتقييم أداء احلكومات.  ورغم 
أن التركيز األساس������ي هو على املش������اركة على املس������توى احمللي، فإن السياس������ات على 
املس������توى الوطني تُؤثر في السياسات والبرامج بشكل عام.  لذلك من الصعوبة مبكان 
التركيز على املس������توى احمللي وإغفال الدور والتأثير الكبير للعملية السياسية واإلدارية 
على املستوى الوطني لوجود تداخل كبير بينهما.  ولتحقيق املشاركة التي تخدم الصالح 
العام، البد من تبني عناصر احلوكمة مثل الش������فافية والعدالة وحرية التعبير وس������يادة 
القانون وتطبيق مبادئ املس������اءلة واحملاس������بة على املستوى الوطني بالتزامن مع تطبيق 

تلك املبادئ على املستوى احمللي.
وبالنظر في مفهوم احلوكمة واملش������اركة السياسية من قبل األفراد واملنظمات غير 
احلكومية نس������تخلص وجود عالقة وثيقة بني املفهوم������ني، فتطبيق مبادئ احلوكمة من 
قبل احلكومات يتطلب تطبيق ش������كل من أشكال املش������اركة السياسية )الدميقراطية(، 
كما أن تطبيق مبادئ احلوكمة مثل الش������فافية وس������يادة القانون واملش������اركة هي أساس 
للمشاركة السياسية واإلدارية الفعالة، ألن تطبيق تلك املبادئ يضمن حصول املشاركني 
على املعلومات املطلوبة باإلضافة إلى ضمان حقوقهم بوصفهم مش������اركني في العملية 
اإلداري������ة والتنظيمية للدولة.  لذلك ُقّدمت احلوكمة ف������ي القطاع العام باعتبارها أداة 
لتطبي������ق بعض مبادئ الدميقراطية األساس������ية، أي أن تطبيق مبادئ احلوكمة هو أحد 
 (de Ferranti et الطرق واألدوات التي تؤدي إلى تعزيز العملية الدميقراطية في الدول

  .al., 2009; Grindle, 2010; Kemp & Parto, 2005; Newman, 2001)

فبينم������ا يركز من������وذج اإلدارة التقليدي عل������ى ووجود ممثلني للش������عب في املجالس 
التش������ريعية، فإن تطبيق منوذج احلوكمة يس������هم في تعزيز مشاركة األفراد واملنظمات 
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غي������ر احلكومية في العملية السياس������ية واإلدارية، من صنع السياس������ات العامة واتخاذ 
الق������رارات Frahm & Martin, (2009).  كما أن األفراد واملنظمات غير احلكومية في 
ظل منوذج احلوكمة في القطاع العام يش������اركون مش������اركة فعالة في الرقابة على أداء 
احلكومة عن طريق اإلس������هام في تكوين املجالس احمللية وتقييم األداء احلكومي ومدى 
حتقيق احلكومة ألهدافها وخططها املتفق عليها بني احلكومة واألفراد واملنظمات غير 
احلكومية.  ويرى Box (1998) من جهته، أن املشاركة في صنع السياسات العامة في 
ظل منوذج احلوكم������ة مقارنة بالتمثيل في ظل منوذج اإلدارة التقليدي هو في احلقيقة 
عودة إلى أصل العملية الدميقراطية، بحيث يتم مش������اركة املس������تفيدين املباشرين من 
اخلدمات العامة في صنع السياس������ات العامة واتخاذ القرارات التي متس حياتهم مساً 
مباشراً.  وفي السياق نفسه، يعتقد Kaufman et al.  (2009b) أن احلوكمة تشمل كل 
األنشطة التي ميارسها املسؤولون احلكوميون حلل املشكالت التي تواجه أفراد املجتمع 

وتطبيق مبادئ الدميقراطية واملشاركة السياسية واإلدارية.
وف������ي ظل منوذج احلوكمة ف������ي القطاع العام يتغير دور احلكومة من دور املس������ؤول 
عن إقرار وتنفيذ السياس������ات العامة إلى دور املنس������ق بني اجلهات املش������اركة في صنع 
السياس������ات العامة مثل املنظمات غير الهادفة للرب������ح واألفراد والقطاع اخلاص، وهو 
 Neumayer ما يعزز املشاركة السياسية من قبل املنظمات غير احلكومية.  لذا يعّرف
(2003) احلوكمة على أنها »الطريقة التي يتم بها متكني صناع السياس������ات من اتخاذ 
القرارات، والطريقة التي يتم بها صنع وتطبيق السياسات ودعم احلكومة حلق املواطنني 
باملش������اركة« (Neumayer,2003, p.  8).  وعليه، في ظل منوذج احلوكمة تكون مشاركة 
املواطن������ني واملنظمات غير احلكومية للحكومة ف������ي عملية صنع واتخاذ القرارات على 
املستوى احمللي والوطني؛ أكثر فاعلية مقارنة بتطبيق النموذج التقليدي في اإلدارة.  

إن م������ن أهم خصائص احلوكمة الرش������يدة املش������اركة من قبل األف������راد في العملية 
السياس������ية، باإلضافة إلى احترام حقوق اإلنس������ان والش������فافية في إدارة شؤون الدولة 
  .(Agere, 2000; Clingermayer & Feiock, 2001; Denhardt & Denhardt, 2007)
كما أن درجة مش������اركة املنظم������ات غير احلكومية واألفراد في صن������ع وتطبيق ومراقبة 
تنفيذ السياس������ات العامة هي أحد العناصر التي جتعل من احلوكمة رشيدة أم ال.  لذا، 
ميكن تعريف احلوكمة الرشيدة بأنها »قدرة احلكومة على تطوير نظام فعال وذي كفاءة 
ويتصف باملس������اءلة ويدعم مشاركة املواطنني على املشاركة ويعزز العملية الدميقراطية« 
(Riddell, 2007, p.  374).  كم������ا مت رب������ط تس������جيل درجات منخفضة في مؤش������رات 
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احلوكمة من قبل احلكومات وحتقيق تنمية اقتصادية مستدامة بانخفاض درجة املشاركة 
 (Abdellatif, 2003; السياسية من قبل املواطنني وضعف تطبيق العملية الدميقراطية
(Pradhan & Sanyal, 2011.  إن غياب الشفافية في العمل احلكومي أو انعدام حرية 
التعبير مثاًل، كل ذلك يؤثر في مس������توى وحجم املش������اركة السياس������ية واإلدارية من قبل 

األفراد واملنظمات غير احلكومية، مما يؤثر في فاعلية املشاركة.
من جهة أخرى، توصلت دراسة حول العالقة بني طبيعة النظام السياسي )دميقراطي 
أم غير دميقراطي( من جهة وبني جودة احلكم والش������فافية والنمو االقتصادي من جهة 
أخرى، ش������ملت 141 دولة خالل الفترة م������ن 1950-1990، إلى وجود عالقة قوية بني 
املتغيرات (Przeworski, et al., 2000).  فتشير  دراسة Przeworsk, et al.  (2000) إلى 
وجود عالقة إيجابية قوية بني درجة املشاركة السياسية من قبل املواطنني وبني حتقيق 
مس������تويات متقدمة في جودة احلكم والتنمية االقتصادية.  فكلما كانت املشاركة تضم 
أغلب أفراد املجتمع واملنظمات غير احلكومية العاملة فيه، وتش������مل املستويني الوطني 
واحمللي، أثر ذلك إيجاباً على مستوى تطور احلكم وحتقيق التنمية املستدامة.  كما أن 
هذه النتائج تتطابق مع العديد من الدراس������ات التي متت على مس������تويات محلية والتي 
تدرس وحتلل العالقة بني مس������تويات املشاركة السياسية واإلدارية لألفراد واملنظمات 
 (Gasiorowski, غير احلكومية وحتقيق مس������تويات متقدمة في مؤش������رات احلوكم������ة

.1995; Haftel & Thompson, 2006; Kim, 2000)

إن تعزيز مش������اركة املواطنني في صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات ومراقبة 
أداء احلكومة ودعم العملية الدميقراطية، ال يخدم القطاع العام ورفع مستوى اخلدمات 
العامة فحس������ب، بل يتعدى ذل������ك ليؤثر في أداء القطاع اخل������اص والنمو االقتصادي.  
املستويات املنخفضة من املشاركة اإلدارية والتنظيمية للمواطنني تؤثر سلباً في مستوى 
 (Davidoff & Zaring, الشفافية واإلفصاح في األعمال مما يعزز من مستويات الفساد
(Repucci, 2011 ;2008.  كم������ا أن العديد من املقاييس مثل املقياس الدولي للمخاطر 
 ،business Index ومؤشر أداء األعمال The international country guide (ICRG)
ترك������ز على قياس تأثير تبني احلكومات ملب������ادئ الدميقراطية في أداء األعمال ونتائج 
ذلك على األداء االقتصادي للدول.  حيث تقيس هذه املؤش������رات وغيرها مدى تطبيق 
مبادئ العملية الدميقراطية في الدولة وحجم املشاركة السياسية واإلدارية لألفراد في 
إدارة ش������ؤون الدولة وتأثير ذلك في بيئ������ة األعمال، مما يدل على أهمية تطبيق مبادئ 

احلوكمة في تعزيز البيئة واالستثمارية.  
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م������ن جهة أخرى، يركز مؤش������ر املش������اركة واملس������اءلة في مقياس احلوكم������ة الدولي 
Worldwide Governance Indicators (WGI)، باعتب������اره مقياس������اً مهماً في موضوع 
احلوكمة في القطاع العام؛ على مؤش������ر الدميقراطية democracy index بوصفه أحد 
مكونات بناء املؤش������ر، مما يع������زز أهمية تبني العملية الدميقراطي������ة من قبل الدول في 
حتقيق مس������تويات متقدمة من جودة احلكم.  ألن سبب إدراج درجة املشاركة السياسية 
من قبل األفراد واملنظمات غير احلكومية في مؤشرات أداء األعمال، هو أنه كلما كانت 
املشاركة أكبر فهذا يعزز من كفاءة أداء األعمال ويقلل الفساد اإلداري واملالي، باإلضافة 
إلى تقليل درجة املخاطر السياسية من حدوث انقالب في احلكم أو فوضى إدارية مما 

يسهم إسهاماً مباشراً في تعزيز االستقرار االقتصادي وخلق بيئة جاذبة لالستثمار.
 وميكن القول إن التنمية املس������تدامة وحتقيق اس������تقرار اقتصادي وسياسي وتعزيز 
مس������تويات اخلدمات العامة ال يتحقق إال بتعزيز مستويات مشاركة املواطنني في إدارة 
ش������ؤون الدول������ة (Arndt & Oman, 2006; de Ferranti et al., 2009).  وبذل������ك فإن 
إش������راك املس������تفيد النهائي في صياغة السياس������يات العامة والكيفية التي يرغب فيها 
تق������دمي اخلدمات العامة عنصر مهم في حتقي������ق الرضا عن اخلدمة املقدمة.  كما أن 
األزم������ة االقتصادية التي بدأت في نهاية 2008 كانت دلياًل ومؤش������راً مهماً على أهمية 
تطبي������ق وتفعيل املش������اركة اإلدارية والتنظيمية من قبل األفراد في حتقيق االس������تقرار 
االقتص������ادي والسياس������ي.  ألن ضعف الرقابة عل������ى أداء احلكومة وفي بعض احلاالت 
غياب مش������اركة املواطن������ني فيها أدى إلى عدم وجود تش������ريعات وقوانني – أو وجودها 
وعدم تطبيقها بالش������كل املناس������ب- تنظم قطاع األعمال وتراق������ب األداء لضمان عدم 
حص������ول أزمة اقتصادية، وهو ما كان غائباً ف������ي الكثير من الدول مما نتج عنه األزمة 

.(Albassam, 2013) 2008 االقتصادية العاملية في
م أسلوباً إدارياً يعتمد على املشاركة  لذا ميكن القول، إن مبادئ احلوكمة الرشيدة تُقدِّ
من قبل املس������تفيدين من اخلدمات في رسم اإلس������تراتيجيات وتنفيذ ومراقبة العملية 
اإلدارية لتقدمي خدمات أكثر فاعلية وكفاءة للمستفيدين على املستوى احمللي ومستوى 
الدولة بش������كل عام.  لكن ونتيجة لعدة أسباب، أصبح التركيز في تطبيق احلوكمة على 
املس������توى احمللي، حتتاج أغلب السياس������ات العامة على املستوى الوطني )مثل اخلطط 
االقتصادية بعيدة املدى أو االتفاقات الدولية( إلى خبراء ودراس������ات وحتليل قد يكون 
م������ن الصعوبة إش������راك املواطن العادي غير اخلبير في النقاش������ات أو الصياغة.  وفي 
الدول التي يضمن نظامها مش������اركة سياسية وإدارية للمواطنني، فإن ممثل الشعب في 
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الس������لطة التش������ريعية )عضو املجلس التشريعي( يكون هو املس������ؤول أمام الناخبني عن 
 Irvin حتقيق املصلحة لألفراد واملنطقة التي ميثلها )احلمداني، 2014؛ عوملي، 2006؛
and Stansbury 2004(.  لذا فإن إشراك املواطن العادي بشكل مباشر في املوضوعات 
السيادية والتي حتتاج إلى خبرات من نوع خاص قد يكون عائقاً أكثر من كونه مساعداً 
للتطوير اإلداري.  باملقابل، فإنه ميكن االس������تفادة من مش������اركة املواطنني في اإلسهام 
في إدارة الشؤون احمللية، وخاصة في الدول التي ال ميارس األفراد فيها أي شكل من 
أش������كال املشاركة أو ميارس األفراد مس������توى محدوداً من املشاركة السياسية واإلدارية 
في إدارة ش������ؤون الدولة.  كما أن مش������اركة األفراد في إدارة الشؤون احمللية مثل إقرار 
البرامج واملش������اريع احمللية وإدارة اخلدمات العامة احمللية ووضع اخلطط االقتصادية 
والتعليمية والصحية ومراقبة أداء احلكومة، هذه املش������اركة تس������هم في االستفادة من 
اخلبرات احمللية نتيجة خبرتهم ومعرفتهم بالشأن احمللي، وهو ما يضمن تطبيق مبادئ 

احلوكمة في القطاع العام على املستوى احمللي، على أقل تقدير.
ونظراً ألن تبني أس������لوب املركزية أو الالمركزية اإلدارية جزء مهم من النقاش حول 
مدى كفاءة وفاعلية تطبيق منوذج احلوكمة في القطاع العام، في اجلزء التالي س������وف 
يتم استعراض ملوضوع املركزية والالمركزية في اإلدارة بشكل عام، وعالقة ذلك بتبني 

وتطبيق مبادئ احلوكمة من قبل احلكومات.  

التنظيم اإلداري والحوكمة في القطاع العام:
علم اإلدارة لم يتطرق إلى موضوع أكثر من تناولة ملوضوع توزيع الس������لطات واملهام 
بني العاملني واملس������تويات اإلدارية املختلف������ة.  وال يكاد يخلو كتاب في اإلدارة إال وجتد 
حتلياًل أو إش������ارة ملوضوع املركزية والالمركزية في اإلدارة.  وهذا ال ينطبق على العمل 
احلكومي فحس������ب، وإمنا يشمل كل أنواع اإلدارة، س������واء العسكري أم القطاع اخلاص 
أو املنظم������ات غي������ر الربحية.  في هذا اجلزء من الكتاب س������وف يتم اس������تعراض أهم 
مالمح املركزية والالمركزية في العمل اإلداري والفرق بينهما في إدارة ش������ؤون الدولة.  
وكذلك العالقة بني تبني أسلوب معني في اإلدارة، املركزية والالمركزية، وعالقته بتبني 

احلكومات ملبادئ احلوكمة في القطاع العام.
تفرق األدبيات بني نوعني من أسلوب إدارة الشأن العام، املركزية والالمركزية، وذلك 
بالنظر إلى االختالف في طبيعة املهام وحجمها ونطاقها.  لذا، يتم التفريق بني أسلوب 
اإلدارة املركزية والالمركزية في املجاالت التنظيمية )التش������ريعية( واإلدارية )التنفيذية( 
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)بطرس، 1971؛ ش������ريف، 1999(.  وتركز الالمركزية التشريعية على منح الصالحيات 
التش������ريعية والتنظيمية إلقليم أو منطقة معينة باإلضافة إل������ى الصالحيات التنفيذية، 
احلكوم������ات الفدرالي������ة مثال لالمركزية اإلدارية والسياس������ية.  ل������ذا، جند أن املجالس 
التش������ريعية احمللية واحلكومات في األنظمة التي تتبع أس������لوب الالمركزية لديها سلطة 
إقرار القوانني وتطبيقها.  ووفقاً ألس������لوب الالمركزية اإلدارية فإن الس������لطات احمللية 
تنفذ األنظمة والتش������ريعات املقرة من اإلدارة املركزية، ولكن تش������ارك الإلدارات احمللية 
في صياغة السياس������ات العامة واللوائح التنفيذية على املس������توى احمللي مع إبداء الرأي 
في املوضوعات التي تتناول املستوى احمللي والرقابة على أداء األجهزة احلكومية وغير 
احلكومي������ة على املس������توى احمللي.  باملقابل، فإن املركزية التش������ريعية تعني أن احلكومة 
املركزية هي من ميلك الصالحيات التش������ريعية والتنظيمية في حني يتركز دور السلطة 
احمللي������ة في التنفيذ فقط بدون املش������اركة في صياغة السياس������ات واتخ������اذ القرارات.  
وعلى الرغم من صعوبة تبني أس������لوب محدد بشكل مطلق، سواء املركزية أو الالمركزية 
التشريعية أو اإلدارية، فإن أنظمة الدول تختلف في درجة تطبيقها ألسلوب دون آخر.

إن توزيع املهام داخل املنظمة وحتديد الصالحيات ورسم اخلطط، كلها عناصر مهمة 
إلدارة أي منظم������ة.  كم������ا أن موضوع التنظيم اإلداري بصفته مفهوماً مت حتليله من قبل 
العلماء في ش������تى املجاالت، مثل اإلدارة العامة وعلم النفس واملوارد البش������رية.  إن عدم 
وجود آلية واضحة لتوزيع املهام وحتديد الصالحيات واملس������ؤوليات ال يس������هم في فشل 
املنظمة في حتقيق أهدافها فحس������ب، بل يؤدي إلى نتائج سلبية أخرى مثل التنصل من 
املسؤولية وعدم اتخاذ القرارات وخلق بيئة تشجع وال حتارب الفساد اإلداري واملالي في 
املنظمة )العبادي واملطوري، 2014(.  ونتيجة لذلك، هناك ثالثة أس������اليب رئيسية عند 
احلديث عن أس������اليب تنظيم العمل، فهناك املركزية والالمركزية واألس������لوب الثالث هو 
أسلوب مشترك بني االثنني.  العديد من العوامل تؤثر في اختيار أي من األساليب ومنها 
حجم وطبيعة العمل والظروف االقتصادية والسياس������ية الت������ي متر بها املنظمة والدولة 
بش������كل عام، باإلضافة إلى مدى توفر املوارد املالية واملوارد البش������رية القادرة واملؤهلة 
إلدارة املنظمة.  في اجلزء القادم س������وف يتم اس������تعراض أسلوب املركزية والالمركزية 

التشريعية واإلدارية وما ميز كاًل منهما والظروف األفضل لتطبيق أي منهما.

المركزية: 
املركزي������ة هي أس������لوب إداري يقوم على متركز القرارات وصنع السياس������ات في يد 
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ف������رد واحد غالباً الرئيس أو املدير، أو مجموعة من األفراد )مثل املجالس التش������ريعية 
أو الرئاس������ية( )شريف، 1999(.  وفقاً ألسلوب املركزية فإن أي سياسة عامة أو قانون 
ال ب������د أن يواف������ق عليه صاحب الصالحية قبل تنفيذه.  وبذلك يكون هو املس������ؤول عن 
كل الق������رارات التي تصدر من املنظمة.  كما أن أس������لوب املركزية يتصف بعدم منح أي 
من الصالحيات ألي مس������توى إداري لتمركزها في مستوى إداري أعلى.  وفي النسخة 
املشددة من أسلوب املركزية اإلدارية جند حتى التنفيذ يتم بإشراف مباشر من اإلدارة 
املركزية.  وعل������ى الرغم من صعوبة ذلك فإنه مطبق في بعض الدول وبعض املنظمات 

احلكومية وخاصة املنظمات ذات طبيعة العمل احلساسة.  
باملقابل، يعد منح صالحيات ملستويات إدارية مختلفة للتنفيذ فقط وليس املشاركة 
في صنع السياسات واتخاذ القرارات؛ ال مركزية إدارية مع استمرار املركزية التشريعية 
والتنظيمية.  يرى املليجي )2000( أن حجم املنظمة وطبيعة عملها هما األس������اس في 
حتدي������د الطريقة التي تدار بها، ويعرف املركزي������ة بأنها »ميل اإلدارة إلى تركيز احلجم 
األكب������ر واألهم من س������لطة اتخاذ الق������رار )البت( في قمة الهي������كل التنظيمي.  أي في 
مركز الرئيس األعلى للمنظمة، واحتفاظ املستوى اإلداري األعلى بسلطة القرار، وعدم 
تفويض هذه الس������لطة إلى باقي املستويات األدنى« )املليجي، 2000، ص.  162(.  كما 
أن تركيز السلطة ال يعني بالضرورة أن تكون بيد شخص )مسؤول واحد( بل قد تكون 

شخصية اعتبارية كهيئة أو جلنة )املبيضني وآخرون، 2011(.
أما على املس������توى التنظيمي للدول، فإن املركزية تش������ير إلى تبني احلكومة أسلوباً 
إدارياً يقوم على أن تتولى الوزارة أو اجلهة العليا إدارة شؤون الدولة.  كما أن املركزية 
لها عدة مس������تويات، مركزية تشريعية تنظيمية فقط، أي أن احلكومة املركزية هي من 
يقر السياس������ات واملش������اريع حتى احمللية منها، في حني تتول������ى اإلدارة احمللية التنفيذ 
واإلش������راف على املش������اريع، ويكون دور اإلدارة احمللية توفير الدعم وتكون حلقة وصل 
بني اجلهات املنفذة للمش������اريع والبرامج على املس������توى احملل������ي واجلهة املركزية.  أما 
النوع اآلخر من املركزية فيقوم على أس������لوب مركزية تشريعية وإدارية، أي أن اجلهات 
املركزي������ة )ال������وزارة مثاًل( هي من يقر املش������اريع والبرامج وهي املس������ؤولة عن التعاقد 
بش������أنها )ترسية املشاريع( واإلش������راف على التنفيذ، باإلضافة إلى الرقابة على األداء 
احلكومي.  وبذلك، ال يكون لألقاليم أو املنطقة أي صالحيات في إدارة شؤونها.  ويتم 
تصميم وإقرار السياس������ات والبرامج واملشاريع العامة وحتديد املخصصات املالية من 
قبل اإلدارة املركزية )الوزارة مثاًل(، وال تشارك اإلدارات اإلقليمية في رسم السياسات 
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أو حتديد برامجها أو مش������اريعها.  لذلك، جند أن البرامج واملش������اريع في احلكومات 
التي تطبق أسلوب املركزية التشريعية متشابهة في كل املناطق، أي أن برنامجاً محدداً 
مت إق������راره للكل، واجلهات اإلقليمية تؤدي دور املنفذ فقط )املبيضني وآخرون، 2011؛ 

املليجي، 2000(.
د األعمال وطول فترة اإلجناز باإلضافة إلى التفرد باتخاذ  من جهة أخرى، فإن تعقُّ
الق������رارات هي أب������رز عيوب املركزية.  وف������ي ظل كبر حجم العملية اإلدارية وتش������عبها 
وزي������ادة مطالب املواطنني من اخلدمات العامة بجودة عالية، يضحي أس������لوب املركزية 
املتش������دد من األس������اليب غير املناس������بة إلدارة ش������ؤون احلكومة، هذا إن لم يكن صعب 
التطبيق ابتداًء.  وفي ظل أس������لوب املركزية يكون مس������توى املش������اركة من قبل األفراد 
في إدارة ش������ؤون احلكومة في أدنى مس������توياته، وهو ما يتنافى مع التوجه نحو تطبيق 
مبادئ احلوكمة الرشيدة وتفعيل املشاركة السياسية واإلدارية للمواطنني.  لذلك يكمن 
أبرز عيوب تبني أس������لوب املركزية ف������ي:  »إهمالها للعامل احمللي في تقدمي اخلدمات« 

)املبيضني وآخرون، 2011، ص.  28(.
وعل������ى الرغم من االنتقادات الكثيرة ألس������لوب املركزية، فإن لهذا األس������لوب بعض 
املزاي������ا التي جتعله في بعض احلاالت اإلدارية مناس������باً أكثر من أس������لوب الالمركزية 
وخاص������ة املركزية التش������ريعية التنظيمي������ة.  إن إقرار خطة عام������ة للدولة حتتوي على 
أه������داف عامة ومح������اور، يحتاج إلى الكثي������ر من املركزية وخاص������ة إذا كانت األهداف 
تتقاط������ع فيما بينها وهناك تكامل في حتقيقها.  كما أن اخلطط والبرامج العامة على 
مس������توى الدولة حتتاج إلى إدارة عامة تش������رف وتراقب اخلطط على مس������توى الدولة 
بش������كل عام للتأكد من الوصول إلى النتائج املس������تهدفة.  ومن مميزات املركزية وضوح 
املس������ؤوليات مما يسهل عملية تطبيق مبدأ احملاس������بة.  وفي ظل أسلوب املركزية فإن 
متخذ القرار هو املسؤول األول عن فشل املشروع أو عدم حتقيق نتائج برنامج أو خطة 
معينة، وخاصة في ظل غياب حتديد واضح للمهام واملسؤوليات بني املستويات اإلدارية 

املختلفة )املبيضني وآخرون، 2011؛ شريف 1999(.
باملقابل، فإن تبني أسلوب املركزية يقلل من مشاركة األفراد احملليني واإلدارة احمللية 
في إدارة شؤونهم، وهذا باإلضافة إلى التأثير في االنتماء الوطني والشعور باملسؤولية.  
لذا، فإن غياب املش������اركة احمللية قد يتسبب في هدر املال العام وعدم تلبية احتياجات 
ومتطلبات األفراد واملنظمات على املستوى احمللي.  كما أن عدم إشراك اإلدارة احمللية 
في صنع السياس������ات العامة التي تؤثر في املستوى احمللي )مركزية تشريعية( قد يؤدي 



الفصل السادس

احلوكمة في القطاع العام118

إلى تبني برامج ومش������اريع ال تلبي احتياجات األفراد واملنظمات على املس������توى احمللي، 
وهو ما يُعد هدراً للمال العام.  كما أن املركزية اإلدارية وعدم إش������راك قطاع األعمال 
على املس������توى احمللي في تنفيذ املش������اريع والبرامج واإلش������راف عليها يؤثر س������لباً في 

االقتصاد احمللي وخلق وظائف للعمالة احمللية وفرص لقطاع األعمال احمللي.

الالمركزية:
إن مفهوم الالمركزية يش������ير إلى تفويض الصالحيات وإشراك أكبر قدر ممكن من 
األفراد في صياغة السياس������ات العامة واتخاذ القرارات )المركزية تنظيمية( والتنفيذ 
واإلشراف على التنفيذ والرقابة على األداء احلكومي )المركزية إدارية(.  وفقاً للعبادي 
واملط������وري )2014( فإن الالمركزية هي »نقل الس������لطة إلى هيئ������ات تتمتع بدرجة من 
االس������تقالل املالي واإلداري احملدود حتت رقابة السلطة املركزية« )العبادي واملطوري، 
2014، ص .67(.  كما تختلف درجة الالمركزية ومدى درجة توزيع الصالحيات واملهام 
بني املس������تويات اإلداري������ة املختلفة وفقاً حلجم املنظمة وطبيع������ة عملها.  أما املبيضني 
وآخ������رون )2011( فيعرفون الالمركزية بأنها »توزيع الس������لطات ما بني جهات متعددة، 
بحيث ال تركز في يد احلكومة املركزية فحس������ب بل تش������اركها هيئات أخرى إقليمية أو 
مرفقي������ة أو سياس������ية« )املبيضني واخ������رون، 2011، ص.  29(.  لذلك ميكن القول إن 
الالمركزي������ة هي تفويض أو نقل لس������لطة اتخاذ القرار من مس������توى إداري، في الغالب 
أعلى، إلى مس������توى إداري أقل، وعليه فإن حجم ومس������توى التفويض يحدد مس������تويات 

الالمركزية التشريعية واإلدارية في الدولة )املليجي، 2000(.
كما أن أس������لوب الالمركزية يعتمد على إشراك املستفيدين من اخلدمات من أفراد 
ومنظمات في إدارة شؤون الدولة.  وتكون املشاركة بني مستويات إدارية مختلفة أو بني 
أفراد يشتركون في املس������توى اإلداري نفسه.  وتقوم الالمركزية التشريعية أو اإلدارية 
أيضاً على مبدأ االس������تفادة من اخلبرات واملعارف واملهارات لألشخاص املساهمني في 
إدارة الش������أن احمللي، وخاصة إذا كان املش������روع أو البرنامج ميس بش������كل مباشر حياة 
الناس أو يؤثر في مس������تقبل األجيال القادمة.  لذلك جند في بعض الدول، عند إجراء 
تعديل على دس������تور البالد أو عند إقرار سياس������ة عامة لها تأثير في حياة الناس؛ يتم 
اس������تفتاء املواطنني مباشرة أو التصويت عليها من قبل مجلس تشريعي منتخب؛ إعالن 
احلرب مثال على القرارات التي غالباً ما حتتاج إلى قرار ليس بيد ش������خص واحد في 

أسلوب إدارة شؤون الدولة الذي يعتمد على مشاركة األفراد في العملية السياسية.
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من الناحية اإلدارية، وفي ظل أسلوب الالمركزية فإن اجلهات املسؤولة في املناطق 
املختلفة يتم إش������راكها في صياغة السياس������ات العامة للدولة وعند إقرار املخصصات 
املالي������ة لهذه اجلهات في املس������توى احمللي )المركزية تش������ريعية(، وهو عكس أس������لوب 
املركزية.  ووفقاً ألس������لوب الالمركزية، فإن لدى فروع اجلهات، مثل التعليم أو الصحة 
أو الزراعة في منطقة ما، صالحيات في إعداد خططها وتنفيذها والرقابة على األداء 
احلكومي وفق اآللية التي تناسب الظروف االقتصادية واالجتماعية للمنطقة )المركزية 
إدارية(، وذلك بشرط أن تتوافق خطط املناطق مع اإلطار العام خلطة الدولة.  لذلك، 
فإن تطبيق الالمركزية بش������كل مفرط، أي أن كل منطقة تعامل على أنها دولة مس������تقلة 
من حيث البرامج واملشاريع، قد يكون له آثار سلبية على املستوى الوطني وذلك نتيجة 
إلمكانية وجود تعارض ألهداف وتوجهات وبرامج املناطق والذي قد ينشأ نتيجة غياب 

التنسيق بني احلكومة املركزية واحمللية.
م������ن جهة أخرى، لكل منطق������ة أو جهة بنيتها الدميغرافي������ة والثقافية واالجتماعية 
واالقتصادي������ة، لذا ف������إن دور األجهزة احلكومية في ظل أس������لوب الالمركزية هو إدارة 
ش������ؤون احلكوم������ة وفقاً لطبيع������ة املنطقة.  ويتم تق������دمي الالمركزية باعتباره أس������لوباً 
لإلصالح اإلداري واالقتصادي وذلك بتحقيق التنمية املتوازنة بني القطاعات واملناطق 
اجلغرافية للدولة.  ويرى من يدعم تبني أس������لوب الالمركزية اإلدارية واملالية في إدارة 
ش������ؤون احلكومة، أن الالمركزية تسهم في تخفيض مستويات الفساد وهدر املال العام 
وحتقيق االس������تخدام األمثل للموارد املتاحة وتعزيز مستويات جودة اخلدمات املقدمة 
للمستفيدين من أفراد ومنظمات على املستوى احمللي، وذلك نتيجة إلشراك املستفيدين 
في العملية السياسية واإلدارية وبإقرار برامج ومشاريع تتناسب مع متطلبات وحاجات 
 Enikolopov & Zhuravskaya, 2007; Fisman &) األفراد على املس������توى احملل������ي
Gatti, 2002).  كم������ا أن الالمركزية تس������هم في منو االقتصاد احمللي وذلك بإش������راك 
قطاع األعمال على املس������توى احمللي في تنفيذ املش������اريع واإلشراف عليها.  ومن مزايا 
الالمركزية اإلس������هام في التنمية البشرية، وذلك عن طريق بناء كوادر وطنية وقيادات 

محلية على املستوى احمللي )العبادي واملطوري، 2014(.
وعلى الرغم من ربط الالمركزية بتعزيز الدميقراطية واملش������اركة السياس������ية، فإن 
جناحها على املس������توى احمللي يعتمد على عناصر مهمة لضمان فاعلية وكفاءة اإلدارة 
احمللية في أدائها ألعمالها.  أحد أبرز عناصر جناح الالمركزية اعتماد تطبيق قوانني 
وأنظمة تعزز صالحي������ات اإلدارة احمللية واملجالس التش������ريعية احمللية وذلك لتحديد 
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املس������ؤوليات وتنظم دور كل من احلكومة املركزية واحلكومات احمللية في إدارة ش������ؤون 
الدولة Enikolopov & Zhuravskaya, (2007).  كما أن حتديد املهام واملس������ؤوليات 
ب������ني اجلهات املركزي������ة وإدارات املناطق وب������ني األجهزة املختلفة داخ������ل املنطقة وبني 
اإلدارات داخل اجلهاز احلكومي تسهم إسهاماً كبيراً في جناح تبني أسلوب الالمركزية 
ألهدافها.  وباملقابل، فإن عدم وجود حتديد للمهام واملس������ؤوليات والصالحيات بشكل 
واضح ومحدد يس������هم في تداخ������ل الصالحيات بني األجه������زة احلكومية احمللية وعلى 
املس������توى الوطني، وهو ما يؤدي إلى فش������ل املنظمة في حتقيق أهدافها، باإلضافة إلى 
ضع������ف الرقابة على أداء اجلهاز احلكوم������ي.  باإلضافة إلى أن التحديد البد أن يكون 
مكتوباً ومقراً من السلطة التشريعية والتنفيذية ومعلناً لتطبيق مبدأ الشفافية ولتحقيق 

اجلودة املطلوبة في إدارة شؤون احلكومة على املستوى احمللي.
ولضمان جناح تطبيق أسلوب الالمركزية، البد من اعتماد آلية للتنسيق بني األجهزة 
احلكومية املختلفة في أدائها ألعمالها بكفاءة وفاعلية، هذا التنسيق في الغالب يكون من 
مهام مجلس منتخب أو حاكم املنطقة.  كما أن املوارد البشرية وتهيئة األفراد )املوظفني 
احلكوميني وغير احلكوميني( عنصر مهم في جناح الالمركزية.  لذا يعد تطوير املهارات 
اإلداري������ة والقيادية لألفراد وتطبيق مبدأ الش������فافية وإتاحة املعلومات عن أداء احلكومة 
كلها عناصر رئيسية نحو إشراك األفراد في إدارة شؤون احلكومة على املستوى احمللي.  
باإلضافة إلى تطوير بعض األساليب مثل املنافسة بني املناطق قد يكون عاماًل مساعداً 

في حتقيق استخدام أمثل ألسلوب الالمركزية في إدارة شؤون الدولة.  
وأخي������راً، العديد من الدراس������ات خلصت إلى أن النم������و االقتصادي في دول حتقق 
مستويات منخفضة في مؤشرات احلوكمة يرجع إلى تبني تلك الدول لالمركزية اإلدارية 
واالقتصادية (Bardhan, 2002; Fagut, 2011; Keefer, 2007).  ولذلك ميكن القول 
إن الالمركزية اإلدارية واالقتصادية تعزز االستقرار السياسي واالقتصادي وتسهم في 
تطوير أسلوب إدارة شؤون الدولة باإلضافة إلى دور الالمركزية املهم في تطوير جودة 
اخلدمات العامة ومحاربة الفساد وتلبية طلبات املستفيدين على املستوى احمللي.  وفي 
الدول التي ال ميارس فيها األفراد املشاركة السياسية واإلدارية والتي تسجل مستويات 
منخفضة في مؤش������رات احلوكمة، قد يكون البدء بتطبيق الالمركزية اخليار األنس������ب 

ليكون بداية لعملية تطبيق منوذج احلوكمة.  
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التوازن بين المركزية والالمركزية:
إن اختيار األس������لوب اإلداري املناسب في إدارة شؤون الدولة على املستوى الوطني 
واحملل������ي يعد عاماًل مهماً في جن������اح تطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام.  كما أن 
متكني الس������لطة احمللية في إدارة ش������ؤونها في التخطيط والتنفيذ والرقابة، يعد جزءاً 
مهماً في تبني احلوكمة وحتقيق مس������تويات متقدمة في مؤش������رات احلوكمة الرشيدة.  
ولتفعيل التمكني واملشاركة في صنع السياسات واتخاذ القرارات، يؤثر اختيار األسلوب 
اإلداري املناس������ب وفقاً للطبيعة السياس������ية واالقتصادية واالجتماعي������ة للدولة، تأثيراً 

مباشراً في حتقيق الهدف من تطبيق منوذج احلوكمة.
من جهة أخرى، تلعب الظروف االقتصادية والسياس������ية التي متر بها الدولة بشكل 
ع������ام دوراً مهماً في االختيار ب������ني املركزية والالمركزية، بحيث جن������د أن هناك نزعة 
لدى احلكومات لتبني أس������لوب املركزية ف������ي إدارة أعمال احلكومة في أوقات األزمات 
واحلروب، فأغلب القرارات حتتاج إلى موافقة املس������ؤول األول في الس������لطة سواء في 
الدولة أم في املنظمة )املليجي، 2011؛، شريف 1999(.  ففي اليابان مثاًل وبعد احلرب 
العاملية الثانية تبنت احلكومة اليابانية أس������لوباً مركزياً إلعادة بناء الدولة واملؤسس������ات 
احلكومية.  وفي الس������ياق نفسه، اعتمدت دول مثل سنغافورة وماليزيا أسلوب املركزية 
الشبه املطلقة في بدايتها لتعزيز األنظمة املالية واإلدارية لتحقيق التنمية االقتصادية.  
نستنتج من هذه األمثلة وغيرها أن تبني أسلوب املركزية في فترة من الفترات لتحقيق 
أهداف معينة وفي ظل ظروف معينة يعد أفضل من أسلوب الالمركزية، بشرط أن يتم 
تغيير األسلوب إلى الالمركزية بعد حتقيق األهداف العامة للدولة، وذلك يتطلب وضع 
خطة زمنية وفق مؤش������رات محددة لتحقيق النتائج واألهداف الوطنية اإلس������تراتيجية 

وللتحول من املركزية إلى الالمركزية في إدارة شؤون الدولة.   
ويؤثر طبيعة وهيكل النظام السياس������ي واالقتص������ادي في قرارات احلكومات بتبني 
وتطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام.  ففي األنظمة املبنية على املشاركة من قبل 
املس������تفيدين من اخلدمات في صنع السياس������ات العامة )ال مركزية تشريعية( والتنفيذ 
واملراقبة على التنفيذ )المركزية إدارية(، هذه األنظمة متيل إلى تبني أس������لوب يتس������م 
بالالمركزية أكثر من املركزية، مما يعزز التوجه نحو احلوكمة ويسهم في احلصول على 
النتائج املأمولة من تطبيق عناصر احلوكمة في القطاع العام.  إن طبيعة عمل املنظمة، 
مثل اجليش وبعض القطاعات األمنية أو ذات طبيعة العمل احلساسة، قد يكون أسلوب 
املركزية في إدارة أعمالها هو األسلوب األكثر مالءمة نتيجة لطبيعة مهام املنظمة؛ في 
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حني يدعم تبني أس������لوب الالمركزية التنمية االقتصادية والبش������رية )املليجي، 2000؛ 
علي وآخرون، 2013(.

نستخلص مما سبق، أن أسلوب الالمركزية خيار إستراتيجي كلما كان حجم العمل 
كبيراً وال ميكن القيام به بكفاءة وفاعلية باتباع أس������لوب املركزية، وخاصة عندما يكون 
العم������ل موزعاً على أكثر من موقع جغرافي.  وحتى في ظ������ل التطور التكنولوجي، فإن 
املمارس للعمل بشكل مباشر يكون أكثر دراية من غيره بطبيعة العمل ونوعية القرارات 
الواجب اتخاذها.  لذلك فإن الالمركزية في املنظمات الكبيرة حجماً وعماًل قد تكون 
اخليار األفضل ألداء األعمال.  كما أن طبيعة العمل تؤثر تأثيراً مباش������راً في االختيار 
بني إدارة العمل بش������كل مركزي أو المركزي، لذا جند أن األعمال ذات الصبغة التقنية 
البحتة أو احلساسة قد يكون من املناسب فيها استخدام أسلوب املركزية، وذلك لطبيعة 

املهام التي حتتاج وجود قيادة مركزية.  
أما على املس������توى احمللي، فإن تفويض السلطات للمسؤولني احملليني يسهم إسهاماً 
كبي������راً ف������ي أداء األعمال وتق������دمي اخلدمات التي تت������الءم مع احتياج������ات ومتطلبات 
املس������تفيدين باجلودة املناسبة )املناعس������ة والزعبي، 2013(.  باإلضافة إلى الرغبة في 
تقليص النفقات، فإن منطية األعمال وتكرارها أحد األسباب التي تدعم تطبيق املركزية 
اإلدارية.  كما أن املش������اريع القومية الكبرى مثل تطوير التعليم والصحة أو بناء مشروع 
س������يادي مثل مش������روع صناعي، هذا النوع من املش������اريع يتطلب اتباع أسلوب املركزية 
اإلدارية في تنفيذه نظراً ألهمية تلك املشاريع ورغبة في توحيد اإلجراءات مبا يضمن 
جودة املخرجات.  باملقابل فإن األعمال احلكومية التي تالمس حاجات املواطنني بشكل 

مباشر من املناسب اتباع أسلوب الالمركزية اإلدارية في تنفيذها. 
أخي������راً، يؤمن العديد من خبراء التنظي������م اإلداري بعدم وجود مركزية أو ال مركزية 
مطلقة، لذلك فإن تبني أي من األسلوبني يعد عملية نسبية.  فكما أن املركزية مالئمة 
للتخطيط على املس������توى القومي وفي بعض املهام الرئيس������ية إلدارة الدولة مثل الدفاع 
واألمن، فإن الالمركزية يعد األسلوب األمثل في إدارة الشؤون احمللية وتقدمي اخلدمات 
العامة للمستفيدين وتنفيذ اخلطط التشغيلية )علي وآخرون، 2013؛ املليجي، 2000(.  
وسواء مت اعتماد أسلوب املركزية أم الالمركزية في إدارة شؤون الدولة فإن دور احلكومة 
احمللي������ة واألفراد واملنظمات غير احلكومية على املس������توى احمللي مهم ومحوري لنجاح 
العملي������ة اإلدارية للدولة.  وعلى الرغم من وضوح دور احلكومة في ظل تبني أس������لوب 
املركزية، فإن اإلش������راف على إعداد اخلطط العامة والتنس������يق بني اجلهات احلكومية 
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في ظل أس������لوب الالمركزية هو عمل احلكومة لتحقيق األهداف املرجوة.  لذلك ميكن 
الق������ول إن تبني منوذج احلوكمة في القطاع العام مييل إل������ى تبني الالمركزية اإلدارية 
في إدارة الش������ؤون احمللية، مع اإلبقاء على أس������لوب اإلدارة املركزية في إعداد وإقرار 
اخلطط التنموية على مس������توى الدولة والتنسيق بني القطاعات واألجهزة واملناطق في 

تنفيذ اخلطة وحتقيق أهدافها.

الحكومة اإللكترونية والحوكمة:
يعد منوذج احلوكمة في القطاع العام أسلوباً إدارياً يسهم في تعزيز مشاركة األفراد 
واملنظمات غير احلكومية في إدارة ش������ؤون الدولة.  إذ إن تعزيز مس������توى الش������فافية، 
واالرتقاء بجودة اخلدمات احلكومية، وترس������يخ مبدأ العدالة واملساواة، أهداف يسعى 
منوذج احلوكمة إلى حتقيقها.  ولتحقيق ذلك، هناك العديد من األدوات التي تسهم في 
التطبي������ق األمثل لنموذج احلوكمة، أحد ه������ذه األدوات تبني احلكومات ملبادئ احلكومة 

اإللكترونية في تقدمي اخلدمات العامة وأداء وإجناز األعمال احلكومية.
في الس������نوات األخيرة أصبح هناك زيادة في الطل������ب على اخلدمات العامة نتيجة 
لزيادة عدد الس������كان وارتفاع مستوى الوعي لدى األفراد صاحبه تطور تكنولوجي، مما 
أدى إلى الس������عي احلثيث من قبل اجلهات العامة واخلاصة إلى محاولة االستفادة من 
هذا التطور بتس������خير اإلمكانات لتطوير األداء احلكومي واخلدمات املقدمة.  وهناك 
توج������ه م������ن املنظمات الدولي������ة نحو تعزيز اس������تخدام التقنية في إدارة ش������ؤون الدولة 
وتقدمي اخلدمات العامة للمستفيدين وتفعيل التواصل بني احلكومة واألفراد.  كما أن 
املنظمات األهلية ومنظمات املجتمع املدني تبنت ودعمت التوجه نحو التوظيف الكامل 
للتقنية احلديثة في إدارة شؤون الدولة، سعياً لتعزيز جودة املخرجات ومبدأ الشفافية.  

ونتيجة لذلك انتشر مفهوم احلكومة اإللكترونية واحلكومة الذكية.
تع������رف احلكومة اإللكترونية بأنه������ا:  »تقدمي األعمال اإلداري������ة احلكومية بصيغة 
إلكتروني������ة تقنية من خالل رب������ط إدارات احلكومة بعضها مع بعض، وتقدمي اخلدمات 
واملعلوم������ات وإجناز األعم������ال احلكومية بط������رق إلكترونية متاحة للكافة« )املناعس������ة 
والزعبي، 2013، ص.  22(.  أما مرجان )2010(، فيعّرف احلكومة اإللكترونية بأنها:  
»قيام اجلهاز اإلداري في الدولة باس������تخدام الوسائل اإللكترونية احلديثة، وتكنولوجيا 
املعلومات الرقمية؛ لسرعة إجناز املعامالت اإلدارية، وتقدمي اخلدمات العامة، وقضاء 
مصال������ح املواطنني، بش������يء من الش������فافية والوضوح اإلداري« )مرج������ان، 2010، ص.  
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70(.  ويتضح من التعريفات الس������ابقة وجود وجه������ني لتعامالت احلكومة اإللكترونية:  
التعام������الت بني املنظمة )اجله������از اإلداري احلكومي أو غير احلكوم������ي( والفرد، وبني 

املنظمات املختلفة ضمن منظمومة احلكومة.  
إن تقدمي اخلدمات للمستفيدين والقدرة على متابعة املعامالت اخلاصة بهم واالطالع 
عل������ى البيانات واملعلومات اخلاصة باجلهة، كل ذلك يتم بني الفرد واملنظمة.  باملقابل، 
فإن هن������اك تعامالت وتبادل معلومات بني األجهزة احلكومية واملنظمات واملؤسس������ات 
اخلاصة، مثل تب������ادل املعلومات بني البنوك التجارية واألجه������زة احلكومية فيما يتعلق 
بتحديد املالءمة املالية وإمكانية إعطاء القروض الشخصية من البنوك التجارية مثاًل.  
وعلى الرغم من اختالف مستوى السرية ونوعية التعامالت بني النوعني، إال أن كليهما 
يحقق األهداف نفس������ها ويعمل وفق مفهوم أساس������ي موحد، وهو استخدام التقنية في 

تقدمي اخلدمات بفاعلية وكفاءة.
من جه������ة أخرى للحكومة اإللكترونية ثالثة عناصر أساس������ية:  العنصر البش������ري 
واجلانب التقني والتشريعات والقوانني التي حتكمها.  ويعد العنصر البشري هو املسؤل 
ع������ن إدارة التعامالت اإللكترونية عند تطبيق احلكومة اإللكترونية، لذلك من املفترض 
أن تكون املوارد البش������رية مدربة ومؤهلة.  أما اجلانب التقني فيش������مل البنية التحتية 
والتجهيزات التقنية من أجهزة وبرامج حاس������ب آلي؛ إذ يجب أن تكون متطورة ومحدثة 
لتواك������ب التغيرات في التقنيات احلديثة ومتطلب������ات وحاجات األفراد واملنظمات.  وال 
ميك������ن التقليل من أي من العنصرين البش������ري والتقن������ي وأهميتهما في إدارة احلكومة 

اإللكترونية، إذ إن كاًل منها يكمل اآلخر.
أما العنصر األهم في تفعيل احلكومة اإللكترونية والتعامالت اإللكترونية واالستفادة 
منها فهو اجلانب التش������ريعي - التنظيمي؛ إذ ال ميكن تص������ور حكومة إلكترونية فعالة 
وحتقق األهداف املرجوه منها إال بوجود قوانني وأنظمة مناسبة ويتم حتديثها بانتظام 
لتواكب التطور التقني واإلداري.  وهذه األنظمة والقوانني يجب أن تكون ملزمة للجهات 
احلكومية بتطبيق مبدأ الش������فافية وحتديث املواقع وااللتزام بنش������ر البيانات الدقيقة 
باإلضافة إلى املسؤولية القانونية جتاه ما ينشر في املوقع.  ومن الطبيعي أن نقول إن 
تطبيق هذه القوانني هو العنصر احلاس������م، ألن إصدار القوانني واألنظمة مع غياب أو 
قصور في التطبيق يؤثر س������لباً في فاعلية األنظمة ومن ثم االستفادة من تبني وتطبيق 

احلكومة اإللكترونية )املناعسة والزعبي، 2103؛ مرجان ،2010(.
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إن مب������دأ التعامالت اإللكترونية يركز على خلق قناة اتصال بني األجهزة احلكومية 
واألف������راد وفيما ب������ني األجهزة احلكومية.  ويت������م توضيح اخلطوات الت������ي ينبغي على 
املتعامل������ني مع اجلهاز اتباعه������ا للحصول على اخلدمات، وتطبيق مبدأ الش������فافية في 
إدارة ش������ؤون اجلهاز احلكومي مثل اإلعالن عن الوظائف، كل ذلك يسهم في السيطرة 
على الفس������اد بكل أشكاله من محسوبية وواس������طة.  كما أن طرح املشاريع واملناقصات 
بش������كل ش������فاف وواضح للجميع ملنح الفرصة بشكل متساٍو لكل الش������ركات للمشاركة 
وفق آلية محددة يس������هم في احلد من التجاوزات في ترس������ية وإدارة املش������اريع العامة.  
باإلضافة إلى أهمية عرض مشاريع وبرامج وخطط اجلهاز وفقاً خلطة زمنية محددة، 
ف������إن احلكومة اإللكترونية تعزز ال������دور الرقابي على أداء اجلهة نتيجة للرقابة من قبل 
األفراد على مدى التزام اجله������ة احلكومية باخلطة الزمنية وااللتزامات املالية وتكلفة 
املش������اريع خلطط اجلهاز.  كما أن التفاعل من قبل املس������تفيدين من اخلدمات العامة 
ع������ن طريق تقدمي اقتراحات أو ش������كاوى يعد أحد أبرز نتائج تبن������ي وتطبيق احلكومة 
اإللكتروني������ة.  لذلك ميكن القول إن تبني مفهوم احلكومة اإللكترونية يس������هم في »رفع 
مس������توى أداء اخلدمة املقدمة من قبل اإلدارة وس������رعة إجنازها، تبس������يط اإلجراءات 
والقضاء على البيروقراطية، سهولة الرقابة وزيادة اإلتقان، توفير اجلهد والوقت وقلة 

النفقات والتكاليف، الشفافية والوضوح اإلداري« )مرجان، 2013، ص.  79(.
مما س������بق يتض������ح التوافق الكبير ب������ني مبادئ احلوكم������ة في القطاع الع������ام والنتائج 
املستهدفة من تبني مفهوم احلكومة اإللكترونية.  ويركز مفهوم احلوكمة في القطاع العام 
على تعزيز الشفافية وحتديد املهام واملس������ؤوليات للمسؤولني العموميون وحتقيق مبدأي 
العدالة واملساواة بني األفراد واملنظمات وتهدف إلى تطوير األداء احلكومي.  لذلك ميكن 
الق������ول إن مفهوم احلوكمة والهدف من تطبيق احلوكمة اإللكترونية تتقاطع في الكثير من 
النقاط.  فباإلضافة إلى أن احلكومة اإللكترونية تعزز من ثقة املواطنني في أداء األجهزة 
احلكومي������ة Welch et.  al., (2000)، ف������إن تطبيقات احلكوم������ة اإللكترونية وما تبعها من 
حكومة ذكية هي أدوات مهمة ومساعدة نحو حتقيق مستويات متقدمة من احلكم الرشيد 
)ج������ودة احلكم(.  كما أن التطور التقني الكبير في الس������نوات األخير، باإلضافة إلى تغير 
سلوك العمالء واجتاههم نحو التركيز على التعامالت اإللكترونية وتفعيلها، كل ذلك يسهم 

بشكل مباشر في تطبيق أفضل ملبادئ احلوكمة في القطاع العام.
كم������ا أن تطبيق احلكومة اإللكترونية من قبل احلكومات يعزز من مش������اركة األفراد 
واملنظمات غير احلكومية في صنع السياسات العامة.  يعتقد Torres et al.  (2005) أن 
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احلكومة اإللكترونية تدعم بش������كل كبير احلوكمة في القطاع العام، وذلك أن احلكومة 
اإللكترونية تسهم إسهاماً فعاالً في تطوير كفاءة العمل احلكومي وتقدمي خدمات ذات 
جودة وتعزيز مش������اركة املواطنني في صنع السياس������ات العامة واتخاذ القرارات.  كما 
أن منح صالحية املش������اركة في تقييم برنامج قائم أو اقتراح برامج جديدة هي طريقة 
لتفعيل مشاركة األفراد في صنع السياسات العامة.  كما أن تفعيل احلكومة اإللكترونية 
يس������هم إسهاماً مباش������راً في تسهيل املش������اركة وذلك بتوفير البيانات اخلاصة ببرنامج 
معني مما يس������اعد في تقييم مخرجات البرنامج، باإلضافة إلى س������هولة التواصل بني 

األفراد واجلهاز احلكومي.
بدراسة العديد من احلاالت لتعامالت حكومية لدول ومدن تسجل مستويات متقدمة 
في احلوكمة الرش������يدة، جند أن هناك عاماًل مش������تركاً بني هذه احلاالت وهو استخدام 
وتفعيل استخدام التقنية باعتبارها أداة في نشر ثقافة احلوكمة والرفع من مستوى إسهام 
ومشاركة األفراد في إدارة شؤون الدولة، وذلك بتقدمي اقتراحات وحلول ملشاكل تواجهها 
احلكومات )املناعس������ة والزعب������ي، 2103، مرج������ان، Torres et al., 2005 ؛2010(.  كما 
أضحت مخرجات التقنية من أجهزة ذكية وتعامالت إلكترونية وسيلة مهمة للرقابة على 
أداء احلكومات وخاصة في الدول التي تفرض بحكم القانون نشر البيانات واملعلومات لكل 
جه������از حكومي، وهو ما يعزز الدور الرقابي ملنظمات املجتمع املدني واألفراد على األداء 
احلكوم������ي.  وعلى الرغم من األثر اإليجابي لتبني احلكوم������ة اإللكترونية تطبيقاً أفضل 
للحوكمة في القطاع العام وحتقيق مس������تويات متقدمة في مؤش������رات احلوكمة الرشيدة 
بشكل عام، فإن أهمية دور احلكومة اإللكترونية في تعزيز جودة احلكم في الدول النامية 
يش������كل عنصراً مهم������اً؛ ألن الدول النامية تعاني في الغال������ب قصوراً في جودة اخلدمات 
العامة وضعفاً في املش������اركة التشريعية والتنظيمية واإلدارية من األفراد واملنظمات غير 
احلكومية في صياغة السياسات العامة والرقابة على األداء احلكومي.  لذا ميكن القول 
إن الدول النامية بحاجة ماسة إلى تبني احلكومة اإللكترونية لتعزيز جودة احلكم وتفعيل 
املشاركة الش������عبية في إدارة شؤون الدولة.  لذلك فإن احلكومة اإللكترونية هي »الدعم 
والتحفي������ز اإللكتروني للحكومة الرش������يدة« (Basu, 2004, p.  109) وخاصة في الدول 

النامية والدول األقل تطوراً.
وف������ي دراس������ة ل������� Kettani et.  sl.  (2008) ألثر تطبيق احلكوم������ة اإللكترونية في 
مستويات احلكم الرشيد في مدينة فاس املغربية، خلصت الدراسة إلى أنه على الرغم 
من قلة عدد مستخدمي اإلنترنت في دولة املغرب مقارنة بالدول املتقدمة، فإن تطبيق 
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احلكوم������ة اإللكترونية أثر تأثي������راً إيجابياً في أداء احلكوم������ة احمللية في مدينة فاس؛ 
فق������د تطورت نوعية وجودة اخلدمات املقدمة للمواطنني وارتفعت نس������بة مش������اركتهم 
في صنع السياس������ات العامة ومناقش������تها نتيجة تبني احلكومة احمللية ملبادئ احلكومة 
اإللكترونية.  كما أن نتائج الدراس������ة على مدينة فاس املغربية توضح التأثير اإليجابي 
لتبن������ي وتطبيق احلكومة اإللكترونية في تعزيز ج������ودة احلكم، وهو ما يتفق مع العديد 
من الدراس������ات التي خلصت إلى نتائج مش������ابهة مثل الدراسة التي أجريت على مدينة 
Andhra Pradesh ف������ي الهند (Mooji, 2003) والدراس������ة التي متت على دولة إثيوبيا 
(Pathak, et.  al., 2007).  نتائج هذه الدراسات وغيرها تؤكد أن احلكومة اإللكترونية 
أداة مهمة لتعزيز مستويات جودة احلكم وذلك بتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد ودعم 
مش������اركة املواطنني في صنع السياس������ات العامة والرقابة على األداء احلكومي وإدارة 

شؤون الدولة بشكل عام.
ورغم س������عي الدول النامية احلثيث لالس������تفادة من التقدم التكنولوجي وتطبيقات 
احلكومة اإللكترونية في تعزيز القيم الدميقراطية مثل املش������اركة في صنع السياسات 
العامة وإدارة ش������ؤون الدولة وتفعيل الدور الرقابي للمستفيدين؛ فإن هناك العديد من 
قصص عدم النجاح في االس������تفادة من احلكومة اإللكتروني������ة باعتبارها أداة لتحقيق 
  .(Ciborra, 2005; Dada, 2006) )مستويات متقدمة من احلكم الرشيد )جودة احلكم
تختلف نتائج الدراسات واألسباب لهذا الفشل ولكن ميكن تلخيصها في ثالثة أسباب:  
أوالً، غي������اب القوانني التي تضمن التطبيق األمثل ملب������ادئ احلكومة اإللكترونية، أو أن 
القوان������ني موجودة لكن ال يتم تطبيقها بش������كل كامل، وخاصة ف������ي الدول النامية.  ألن 
القوانني واألنظمة ركيزة مهمة في االستفادة من احلكومة اإللكترونية بوصفها أداة في 
تطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام، فمع غيابها أو عدم تطبيقها فإن ذلك يضعف 
تأثي������ر تلك األداة )احلكوم������ة اإللكترونية( في تعزيز جودة احلك������م.  ثانياً، عدم وجود 
رغبة حقيقية من قبل متخذ القرار والقيادات في بعض الدول النامية لالس������تفادة من 
تطبيق������ات احلكومة اإللكترونية في تعزي������ز احلوكمة في القطاع العام وذلك إما لغياب 
فهم دقيق للنتائج اإليجابية لتبني مبادئ احلوكمة أو رغبة في حتقيق مصالح شخصية 
(Pathak, et.  al., 2007; Kettani et.  al., 2008).  كم������ا أن ع������دم جدي������ة احلكومات 
في االس������تفادة من احلكومة اإللكترونية للوصول إلى حكم رش������يد يؤثر سلباً في مدى 
الت������زام األجهزة احلكومية بتطبيق مبادئ الش������فافية والنزاه������ة وتوظيف التقنية لهذا 
الغرض.  ثالثاً، إن نس������بة اجلهل اإللكتروني )عدم معرفة استخدام تطبيقات احلاسب 
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اآللي واألجه������زة الذكية( لألفراد في بعض الدول النامي������ة يُفقد احلكومة اإللكترونية 
فاعليتها ويقلل من عدد املس������تفيدين من تلك اخلدم������ات؛ ألن اجلهل اإللكتروني ينتج 
عن عدة أس������باب منها عدم التس������ويق الكافي للخدمات اإللكترونية أو غياب التدريب 
على اس������تخدام التطبيقات الذكية أو غياب الوعي بأهمية تفعيل احلكومة اإللكترونية 
باعتبارها أداة مهمة نحو تعزيز مبادئ احلوكمة، كلها أسباب تذكر الرتفاع نسبة اجلهل 

.(Dada, 2006; Riley, 2003) اإللكتروني في الدول النامية
وبالنظر إلى التطور التقني الهائل، فإن الرفع من مس������توى األداء احلكومي وتعزيز 
مبادئ الشفافية وتفعيل الدور الرقابي للمنظمات غير احلكومية واألفراد ومشاركتهم 
في صنع السياس������ات العامة وإدارة ش������ؤون الدولة باستخدام التقنية أمر حتمي وال بد 
من������ه.  كما أن احلكومات عموماً وفي الدول النامي������ة خصوصاً البد أن تضع اخلطط 
التي تدعم وتعزز االس������تفادة م������ن التقنية في تبني وتطبيق مب������ادئ احلوكمة بدالً من 
جتاه������ل املوضوع أو عدم إعطائه األهمية املطلوبة.  إن عدم تبني احلكومات للحكومة 
اإلكتروني������ة واحلكومة الذكية باعتبارها أداة للبناء قد ينعكس س������لباً بحيث تكون أداة 
هدم، وذلك باس������تخدام التقنية لنشر اإلش������اعات واألخبار غير الدقيقية والتي تعطل 
التنمية، وقد تكون سبباً في االضطرابات السياسية واالقتصادية.  إن توظيف التقنية 
عموم������اً ومفهوم احلكومة اإللكترونية خصوصاً يعد رافداً مهماً لتعزيز األداء احلكومي 
وتقدمي اخلدمات العامة للمس������تفيدين بجودة وفاعلية وكفاءة عالية، وهو ما يعزز تبني 

وتطبيق احلوكمة في القطاع العام. 

ملخص الفصل:
يعد اإلصالح اإلداري عملية مستمرة تهدف إلى متابعة التطورات اإلدارية والتقنية 
وتوظيفه������ا في تعزيز ج������ودة العم������ل اإلداري لتقدمي خدمات عام������ة ذات جودة عالية 
للمس������تفيدين من منظمات وأفراد.  كما أن مشاركة املستفيدين في إدارة شؤون الدولة 
عنص������ر مهم في تطوير العمل اإلداري، فإن اختيار األس������لوب اإلداري املناس������ب وفقاً 
للظروف االقتصادية والتنظيمية لكل دولة يعد عاماًل حاسماً في جناح العملية اإلدارية 
وتطويرها.  في هذا الفصل مت اس������تعراض أس������لوب املركزي������ة والالمركزية التنظيمية 
واإلدارية وما مييز كاًل منهما.  إذ إن تبني أسلوب املركزية أو الالمركزية اإلدارية جزء 
مه������م من النقاش حول مدى كفاءة وفاعلية تطبيق من������وذج احلوكمة في القطاع العام.  
وعل������ى الرغم من أن تطبيق أي منهما بش������كل مطلق قد يواج������ه بعض الصعوبات، فإن 
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الت������وازن بني تبني أس������لوب املركزية والالمركزية يؤدي إل������ى تفعيل مبادئ احلوكمة في 
القطاع العام وحتقيق مستويات متقدمة في مؤشرات احلكم الرشيد.  

وسواء مت اعتبارها تنفيذاً للعملية الدميقراطية أو تعزيزاً للمشاركة السياسية، فإن 
تبني مبادئ احلوكمة وتطبيقها من قبل احلكومات هو تعزيز ملبدأ املش������اركة السياسية 
لألفراد واملنظمات غير احلكومية في إدارة شؤون الدولة.  هذه املشاركة تتطلب دعماً 
تش������ريعياً من السلطة التشريعية بإقرار قوانني وأنظمة تدعم املشاركة وتعزز الشفافية 
)الالمركزية التشريعية-التنظيمية(، بذلك تكون احلكومة مشاركة وليست متفردة في 
إدارة شؤون الدولة.  كما أن أسلوب الالمركزية في اإلدارة يدعم تطبيق مبادئ احلوكمة 
وتعزيز جودة احلكم، وذلك بتفويض صالحيات اتخاذ قرارت على مستوى محلي لتلبية 
احتياج������ات محددة وتقدمي خدمات عامة، باإلضافة إلى س������لطة الرقابة على التنفيذ 
)الالمركزي������ة اإلدارية(.  ل������ذا ولتفيعل مفهوم اإلدارة احمللية، ف������إن تطبيق الالمركزية 
التنظيمية واإلدارية وتبني مفهوم احلكومة اإللكترونية يسهم في تعزيز جودة اخلدمات 

املقدمة للمستفيدين وجودة احلكم.  
إن تبن������ي وتطبيق مب������ادئ احلوكمة في القطاع العام يحكمه التركيبة التش������ريعية-
التنظيمي������ة واالقتصادية واالجتماعية لكل دولة.  هذا االختالف بني الدول ال يؤثر في 
اختيار األس������لوب األمثل لتطبيق احلوكمة في القطاع العام، بل يؤثر في نتائج التطبيق 
ومخرجات البرامج واملش������اريع.  إن اختيار األس������لوب الذي يتالءم مع طبيعة نظام كل 
دولة يسهم في االستفادة القصوى من تطبيق مبادئ احلوكمة بعيداً عن عدم االستقرار 
اإلداري الذي قد يحدث عند اختيار أس������لوب إداري غير مناس������ب.  في الفصل القادم 
س������وف يتم اس������تعراض جتارب لدول ومدن من دول مختلفة تبنت مبادئ احلوكمة في 
القط������اع العام مع حتليل لألس������لوب املتبع ونتائج التطبيق، وذل������ك بهدف التعرف على 

املمارسات الدولية واحمللية في تطبيق وتبني احلوكمة في القطاع العام.  
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الفصل السابع
 ممارسات دولية في تطبيق مبادئ الحوكمة

فيما س������بق من فصول مت اس������تعراض مبادئ احلوكمة في القطاع العام ومفهومها.  
باإلضافة إلى استعراض منوذج احلوكمة وما مييزه عن األساليب والنماذج األخرى في 
اإلدارة.  أيضاً مت حتليل املقاييس اخلاصة باحلوكمة واآللية التي تستخدم في تصميم 
كل مقياس.  كما مت مناقش������ة وحتليل العالقة بني احلوكمة الرش������يدة والتنمية، والتي 
أش������ارت إلى وجود عالقة قوي������ة بني تطبيق مبادئ احلوكم������ة وتعزيز جودة احلكم من 
جهة، وحتقيق مس������تويات متقدمة في التنمية االقتصادية والبشرية والتنمية املستدامة 
من جهة أخرى.  كما مت اس������تعراض األس������لوب اإلداري املتبع واآللية املس������تخدمة في 
تطبيق احلوكمة في القطاع العام، وأثر ذلك في حتقيق مستويات متقدمة في مؤشرات 

احلوكمة وجودة احلكم.
إن اختيار األسلوب املناسب لتطبيق احلوكمة في القطاع العام وفقاً للنظام السياسي 
واإلداري املطبق في الدولة يسهم بشكل فعال في حتقيق النتائج املرجوة من تبني منوذج 
احلوكمة، ويس������هم في حتقيق نتائج إيجابية في مؤشرات جودة احلكم.  أيضاً االطالع 
عل������ى التجارب الدولية واحمللية واالس������تفادة منها عنصر مه������م في تعزيز جودة احلكم 
واالس������تفادة من التجارب في تطبيق مبادئ احلوكم������ة وخاصة من قبل الدول النامية.  
في هذا الفصل سوف يتم استعراض جتارب حكومات في تطبيق عناصر احلوكمة في 
مجاالت مختلفة من العمل احلكومي وعالقته باملستفيدين من أفراد ومنظمات.  ليس 
الغرض من هذا االس������تعراض اخلروج بنموذج موحد ميكن االعتماد عليه عند تطبيق 
احلوكمة، ألن لكل دولة ظروفها االقتصادية والسياسية اخلاصة بها، وإمنا الهدف من 
عرض التجارب االطالع على ممارس������ات واقعية وجتارب لدول ومدن حققت مستويات 
متقدمة في احلكم الرش������يد، ميكن االس������تفادة منها في تطبيق منوذج احلكومة.  وفي 
نهاية الفصل س������وف يتم حتديد عدد من العناصر املبني������ة على التجارب، والتي ميكن 
االعتم������اد عليها عند تطبيق مب������ادئ احلوكمة في القطاع الع������ام وتعزيز جودة احلكم 

وحتقيق مستويات متقدمة في احلكم الرشيد من قبل احلكومات.
من جه������ة أخرى فتقّدم الدولة اقتصادياً وتكنولوجياً وحتقيقها ملس������تويات متقدمة 
ف������ي مؤش������رات احلوكمة ال يعني أن مجال التطوير اإلداري له������ذه الدول قد انتهى، بل 



الفصل السابع

احلوكمة في القطاع العام132

على العكس قد يكون تبني وتطبيق مبادئ احلوكمة من دول تس������جل مستويات متدنية 
في مؤش������رات احلوكمة أسهل وأكثر دقة من الدول املتقدمة.  ألن التطوير والبناء على 
ما س������بق قد يكون أكثر صعوبة من البدء من الصفر في بعض األحيان.  وعلى الرغم 
من اس������تعراض جتارب لدول نامية إال أن جتارب لدول متطورة ودول تسجل مستويات 
متقدمة في مؤش������رات احلوكمة س������وف يتم اس������تعراضها كذلك.  حيث س������عت الدول 
املتطورة لتطوير أس������لوب إدارة الشأن العام وذلك بتبني مفاهيم ومبادئ احلوكمة حلل 
مشكلة معينة، أو تطوير خدمة أو قطاع معني.  كما أن استعراض جتارب لدول متطورة 
يؤكد على أن االصالح اإلداري وتطوير أس������اليب إدارة الش������أن العام عملية مس������تمرة 

ومتجددة.
ولتحقيق االس������تفادة من اس������تعراض التجارب مت اختيار ح������االت من دول مختلفة 
في مس������تويات التط������ور اإلداري واالقتصادي.  حيث إن عرض جت������ارب لدول مختلفة 
في مس������تويات التنمية يثري املعرفة حول صنع السياسات واتخاذ القرارات عند تبني 
وتطبيق احلوكمة في القطاع العام.  أيضاً مت تنويع احلاالت الدراسية لتشمل مجاالت 
الصح������ة، والتعليم، وامليزاني������ة العامة، وحتى االنتخابات احمللية.  الس������بب خلف هذا 
التنوع في استعراض احلاالت هو االطالع على جتارب في قطاعات ومجاالت مختلفة 
من حي������ث الكيفية واآللية التي من املمكن تطبيق احلوكمة فيها.  باإلضافة إلى حتليل 
آلية تطبيق احلوكمة، س������وف يتم حتليل نتائج التطبيق ومدى جناح التجربة وحتقيقها 
ألهدافه������ا.  أخيراً لم يتم االكتفاء باس������تعراض التجارب الناجحة، بل مت اس������تعراض 
احل������االت التي لم حتقق النجاح املأمول لالس������تفادة من التجارب غير الناجحة والتعلم 

من األخطاء.

الحوكمة في االنتخابات:  حالة بابوا غينيا الجديدة:
تعد االنتخابات الرئاسية في أي دولة حدثاً مهماً ومصيرياً في حياة الشعوب.  هذا 
في الدول املتقدمة سياس������ياً، إما في الدول األقل تطبيقاً ملبادئ املش������اركة السياس������ية 
والدميوقراطية فتكون االنتخابات إما صورية أي أنها محسومة سلفاً، وإما أن يشوبها 
العديد من التجاوزات التي تؤثر س������لباً على مش������اركة املواطنني في العملية السياسية.  
كما أن نتائج االنتخابات قد تؤدي إلى اضطرابات سياسية وقالقل، وخاصة مع غياب 
النض������ج الكامل للعملية السياس������ية في الدولة.  ورغ������م الصعوبات التي تصاحب إدارة 
العملية االنتخابية في الدول التي تسجل مستويات ضعيفة في مؤشرات الدميوقراطية، 
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إال أن احلال������ة التالية تبني التأثير اإليجاب������ي لتطبيق مبادئ احلكومة في القطاع العام 
على س������ير العملية االنتخابية ونتائجها في نظام سياس������ي يفتقر إلى النضج السياسي 

واإلداري.
باب������وا غينيا اجلديدة جزيرة في احمليط الهادئ يبلغ عدد س������كانها أكثر من س������تة 
ماليني نس������مة، وقد نالت اس������تقاللها في عام 1975 من أس������تراليا.  حيث تتمتع هذه 
الدول������ة مبوارد طبيعية كبيرة )فحم ونفط ومع������ادن( جتعلها في مصاف الدول الغنية، 
ولكن العديد من األسباب جتعل االستفادة من تلك املوارد صعباً إن لم يكن غير ممكن.  
ومن هذه األسباب:  النزاعات القبلية بني مختلف األعراق داخل اجلزيرة، وسوء إدارة 
احلكومة للمال العام، والفس������اد السياس������ي واالقتصادي، كل هذه األسباب حترم بابوا 
غيني������ا اجلديدة من االس������تفادة من مواردها الطبيعية.  كم������ا أن احلكومة في كثير من 
األحيان تواجه مش������اكل مالية وصعوبات في دفع روات������ب املوظفني احلكوميني والوفاء 
بالتزاماتها من مصاريف حكومية وسداد الديون املترتبة على الدولة للجهات املانحة.  
ونتيجة للصعوبات املالية التي توجهها بابوا غينيا اجلديدة فإن الدولة حتصل على 
قروض ومس������اعدات من صندوق النقد والبنك الدولي������ني باإلضافة إلى معونات مالية 
من أس������تراليا.  ونتيجة للمس������اعدات املالية وغير املالية من الدول واملنظمات الدولية، 
كان الزماً على احلكومة أن توافق على التعهد بتطبيق إصالحات هيكلية في أس������لوب 
إدارة ش������ؤون الدولة، والتي كان من أهمها تبني وتطبيق مبادئ احلوكمة الرش������يدة في 
إدارة شؤون الدولة.  أحد أهم االختبارات ملدى التزام احلكومة بتطبيق مبادئ احلوكمة 

إجراء االنتخابات الرئاسية في عام 1997م.
فف������ي عام 1997م مت توقي������ع اتفاقية برعاية األمم املتحدة ب������ني احلكومة والقبائل 
الرئيس������ية املكون������ة لدولة بابوا غيني������ا اجلديدة، حيث نص االتفاق عل������ى إنهاء التمرد 
االنفصالي لبعض األقاليم وبداية صفحة جديدة في تاريخ الدولة السياس������ي واإلداري 
وحتى االقتصادي مبني على املشاركة السياسية، وكانت البداية من االنتخابات الرئاسية 
وانتخاب أعضاء البرملان.  وكنتيجة حلداثة التجربة الدميقراطية واملشاركة السياسية 
ملواطني الدولة، مت اعتماد برنامج »تعليم املواطنني من أجل احلكم الرش������يد« من قبل 
احلكومة االنتقالية في ذلك الوقت.  كما مت دعم ومتويل هذا البرنامج من قبل املانحني 
الدوليني، حيث يركز البرنامج على أس������اس أن املش������اركة السياسية واإلدارية من قبل 
األفراد في إدارة ش������ؤون الدولة هو حجر الزاوي������ة في تطوير األداء احلكومي وحتقيق 
مس������تويات التنمي������ة املطلوبة.  كم������ا أن البرنامج يهدف إلى تعزيز العملية السياس������ية 
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باحلصول على انتخابات رئاسية شفافة تطبق فيها املعايير الدميوقراطية التي تضمن 
املشاركة من قبل األفراد في العملية االنتخابية بكفاءة وفاعلية.  

ولتحقي������ق أهداف برنامج »تعلي������م املواطنني من أجل احلكم الرش������يد« الذي تبنته 
احلكوم������ة بدعم من الصندوق والبنك الدوليني وأس������تراليا، مت توظيف مدارس التعليم 
العام واجلامعات واملنظمات الدينية وحتى القنوات التلفزيونية العامة والفتات الشوارع، 
مت اس������تخدامها لتوعية املواطنني بأهمية املش������اركة في االنتخابات وأهميتها وتأثيرها 
املباشر على االقتصاد والتنمية.  أيضاً دور األفراد ومنظمات املجتمع املدني في ضمان 
نزاهة االنتخابات كان أحد أهداف البرنامج.  فمثاًل مت إفراد أيام دراسية في املدارس 
لتعليم الطالب واجباتهم جت������اه الدولة واحلكومة وواجبات احلكومة جتاههم.  كما مت 
توعية األفراد بأهمية تطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام لتحقيق التنمية وتوفير 
خدمات عامة ذات جودة عالية، وأهمية املشاركة السياسية واإلدارية من قبل املنظمات 
غير احلكومية واألفراد في إدارة ش������ؤون الدولة س������عياً لتعزيز جودة احلكم.  أيضاً مت 
تس������ليط الضوء على أهمية النزاهة في االنتخاب������ات وعدم بيع األصوات، وأن الناخب 
من املفترض أن يسأل ويحاور املرشحني ومن ثم يختار املرشح الذي يعتقد أنه مناسب 
ليمثله في عملية صنع وإقرار السياس������ات العامة )انتخ������اب أعضاء البرملان(.  كما مت 
التأكيد على أن يكون االختيار قائماً على كفاءة املرشح وليس العتبارات قبلية أو دينية 
أو مناطقي������ة.  أيضاً املنظمات الديني������ة كان لها دور كبير في توعية الناس وحثهم على 

  .)ACP Cultures, 2011( املشاركة وأهمية النزاهة في العملية االنتخابية
من جهة أخرى، منظمات املجتمع املدني والناش������طني السياسيني واحلقوقيني كان 
له������م دور كبير في توعية الن������اس بأهمية االنتخابات النزيه������ة كأداة مهمة نحو تطبيق 
مب������ادئ احلوكمة الرش������يدة في الدولة.  لذا فإن العديد من الناش������طني السياس������يني 
واملهتمني بالعملية السياس������ية ف������ي بابوا غينيا اجلديدة مت تدريبهم باس������تخدام ورش 
عمل وحلقات تدريبية بإشراف املنظمات الدولية.  حيث كان الهدف من هذه الدورات 
واحللقات تهيئة الناش������طني واملهتمني لإلسهام في نشر أهمية تطبيق مبادئ احلوكمة 
ب������ني عام������ة الناس.  ونتيجًة لذل������ك مت عقد دورات عامة وورش عم������ل وتعريف الناس 
مباهية احلوكمة الرش������يدة وعناصرها ودورها في حتقيق التنمية، وإمكانية االستفادة 
م������ن العملية االنتخابية ونتائجها في تبني وتطبيق احلوكم������ة في القطاع العام.  أيضاً 
ولتحقي������ق أقصى اس������تفادة من العملي������ة االنتخابية، مت توضيح أهمي������ة تطبيق مبادئ 
احلوكمة الرش������يدة في تعزيز مس������توى اخلدمات العامة وحتقيق التنمية املس������تدامة، 

االقتصادية والبشرية.
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ترس������يخ مبادئ احلوكمة في القطاع العام وأهميته في تعزيز جودة احلكم كان أحد 
أب������رز أهداف برنامج “تعليم املواطنني من أجل احلكم الرش������يد” الذي تبنته احلكومة 
بدع������م من الدول املانحة.  كما أن نتيجة االنتخاب������ات العامة في عام 1997م في بابوا 
غيني������ا اجلديدة واألداء احلكومي -بعد ذلك- كلها مؤش������رات على جناح جتربة تطبيق 
مب������ادئ احلوكمة في القطاع العام ف������ي االنتخابات العامة والرئاس������ية في بابوا غينيا 
اجلديدة.  وكنتيجة لالنتخابات -التي اعتمدت بشكل كبير على تبني مبادئ احلوكمة- 
س������جلت الدولة مستويات متقدمة في مؤش������رات النمو االقتصادي في األعوام التالية 
لالنتخابات.  باإلضافة إلى حتس������ن في مس������تويات تطبيق احلوكمة في القطاع العام 
وتسجيل الدولة نتائج إيجابية في العديد من مؤشرات احلكم الرشيد ومقاييس التنمية 
البش������رية.  ومن نتائج البرنام������ج أيضاً تعزيز مفهوم احلكم الرش������يد بني عامة الناس 
وباألخص املهتمني والناش������طني السياس������يني واحلقوقيني، وهذا يشكل أساساً لتعزيز 
الرقابة على األداء احلكومي وضمان استمرار التطور في تبني وتطبيق مبادئ احلوكمة 

.)ACP Cultures, 2011(

وعلى الرغم من محدودية التجربة وصغر حجم الدولة - باإلضافة إلى ضعف أداء 
احلكومة في مجال حقوق االنس������ان وخاصة األقليات العرقية والنساء - إال أن جتربة 
إدارة العملية االنتخابية الرئاسية والبرملانية لعام 1997م في بابوا غينيا اجلديدة ميكن 
االس������تفادة منها في دول أخرى واعتبارها أساس������اً لتعزيز ج������ودة احلكم.  حيث ميكن 
اعتبار إمكانية إش������راك كل مكونات املجتمع من أفراد ومنظمات في التعريف بأهمية 
االنتخابات وأهمية احلوكمة الرشيدة -كوسيلة لتعزيز وتطوير العملية السياسية للدولة 
وحتقيق التنمية االقتصادية باالستغالل األمثل للموارد املتاحة، مع األخذ في احلسبان 
حداثة العملية الدميوقراطية في الدولة- من أبرز الفوائد التي ميكن االس������تفادة منها 

عند تطبيق جتربة بابوا غينيا اجلديدة في دول اخرى.  
أيض������اً يع������د تطبيق التجربة وجناحها ف������ي حتقيق انتخابات تتمت������ع بقدر كبير من 
النزاهة وذلك بش������هادة املنظمات الدولي������ة )ACP Cultures, 2011( جناحاً بحد ذاته، 
وذلك للصعوبات التي توجه الدولة من صراعات إثنية وعرقية وفس������اد سياس������ي.  كما 
أن البناء على هذا النجاح واالس������تمرار في تعزيز جودة احلكم عنصر أساسي لضمان 
االس������تفادة من التجربة وحتقيق التنمية املس������تدامة.  حيث ميكن اعتبار هذه التجربة 
مفيدة للدول التي تس������عى إلى التأس������يس ملش������اركة حقيقية وفاعلة لألفراد ومنظمات 
املجتمع املدني في إدارة شؤون الدولة، وذلك باالستفادة من جتربة بابوا غينيا اجلديدة 
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في إش������راك الناش������طني واملهتمني للترويج ملبادئ احلوكمة في القطاع العام، ومساعدة 
احلكومة في نش������ر الوعي والثقافة السياس������ية، وحث املواطنني على املشاركة الفاعلة 
للحصول على انتخابات تدعم تطبيق مبادئ الدميوقراطية، وبالتالي مش������اركة األفراد 

في إدارة شؤون الدولة.  

الخطة اإلستراتيجية أواًل -  مدينة هال ستي ومدينة لندن-مملكة 
بريطانيا:

إن إعداد خطط إس������تراتيجية تنموية قابلة للتطبيق يعد أحد التحديات التي تواجه 
الكثير من احلكومات.  كما أن إعداد اخلطط مع عدم قابليتها للتنفيذ ال يعطي معنى 
للخط������ة.  باملقابل فإن وجود خطة ال تخدم وال تلبي احتياجات ومتطلبات األفراد على 
املدى الطويل وال حتقق التنمية املستدامة يعد هدراً ملوارد الدولة، حتى لو مت تنفيذها.  
باإلضافة إلى أن التنفيذ بدون رقابة ال يضمن تنفيذ اخلطة بالشكل الفعال، مما يؤدي 
إلى عدم حتقيق اخلطة ألهدافها.  لذا فإن إش������راك املستفيدين من اخلدمات العامة 
واملهتم������ني وأصحاب اخلبرة في مراحل اإلع������داد والتنفيذ والرقابة على التنفيذ عامل 

مساعد للحصول على خطة إستراتيجية ذات كفاءة وفاعلية وتلبي االحتياجات.
احلالة التي س������وف نستعرضها هي لتجربتني متش������ابهتني ملدينتني هما مدينة هال 
س������تي )Hull City( ومدين������ة لندن ف������ي بريطانيا.  حيث لدى كل م������ن املدينتني جتربة 
مميزة في تطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام في عملية التخطيط اإلستراتيجي.  
ونظراً لطبيعة االقتصاد والتركيبة الس������كانية واالجتماعية املتش������ابهة للمدينتني، وأن 
املدينتني لديهما س������جل إيجابي في تطبيق عناصر احلوكمة اإلدارية في إدارة ش������ؤون 
الدولة، فس������وف يت������م عرض جتربتهما في تطبيق احلوكمة ف������ي مراحل إعداد اخلطة 
اإلس������تراتيجية بشكل عام، وذلك نتيجة لتش������ابه التجربتني وأن الدروس املستفادة من 

التجربتني متطابقة.
أيض������اً كال املدينتني في طريقهما لوضع خطة إس������تراتيجية للمدينة، مت إش������راك 
األف������راد واملنظمات غير احلكومي������ة )منظمات املجتمع املدن������ي والقطاع اخلاص( في 
إعداد اخلطة اإلستراتيجية من قبل احلكومات احمللية.  كما أن وجود شراكة حقيقية 
ب������ني احلكومة والقطاع اخلاص واملنظمات غير احلكومية كان هو حجر األس������اس في 
اعتماد خطة إستراتيجية للمدينتني تتصف بالكفاءة والفاعلية وتلبي احتياجات األفراد 
واملنظمات غير احلكومية.  حيث إن مشاركة املنظمات غير احلكومية كان الهدف منه 
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حتديد حاجات املس������تفيدين في القطاعات غير احلكومية من اخلدمات التي تقدمها 
األجه������زة احلكومية، وبالتال������ي تضمينها في اخلطة اإلس������تراتيجية للمدينتني.  أيضاً 
كان للقط������اع اخلاص -كعنصر مهم في تعزي������ز التنمية االقتصادية وخلق الوظائف في 
املدينت������ني- دور مهم في إعداد اخلطة اإلس������تراتيجية.  باإلضاف������ة إلى تفعيل مفهوم 
اإلدارة احمللية وتبني أسلوب الالمركزية اإلدارية، هذه الشراكة نتج عنها صياغة خطة 
اقتصادي������ة حتقق أهداف مجل������س املدينتني من حتقيق التنمية طويل������ة األمد، وتوفير 
وظائف وتلبية احتياجات األفراد واملنظمات غير احلكومية عن طريق إشراك أصحاب 

املصلحة واالستخدام األمثل للموارد املتاحة في كل مدينة.
كعنصر مهم من عناصر احلوكمة في القطاع العام، مت إش������راك األفراد واملنظمات 
غير احلكومية في إعداد التصور املبدئي للخطة، ومن ثم مراجعة اخلطة باستخدام عدة 
وسائل منها النقاشات العامة واالستماع إلى رأي املختصني.  حيث قام مجلس املدينة 
في املدينتني بجمع وتصنيف املعلومات عن أفضل الوس������ائل لوضع خطة إس������تراتيجية 
للمدينة، هذه البيان������ات واملعلومات مت احلصول عليها باالطالع على التجارب األخرى 
واالستئناس برأي املختصني.  بعد ذلك بدأت حملة لتثقيف الناس بأهمية وضع اخلطة 
املبنية على الش������راكة، حيث يشارك املنظمات غير احلكومية واألفراد احلكومة احمللية 
في كل مراحل إعداد وتنفيذ اخلطة اإلستراتيجية للمدينة.  وبعد العديد من النقاشات 
العام������ة مع األفراد ومنظم������ات املجتمع املدني مت إقرار اخلط������ة.  وعلى الرغم من أن 
اخلطة سعت إلى تلبية احتياجات املستفيدين إال أنها تضمنت أهدافاً عامة باإلضافة 
إلى آلية مفصلة لكي تكون أساس������اً في تقييم األداء احلكومي واخلاص والرقابة عليه 
)CIPFA, 2007(.  حيث مت تضمني آلية الرقابة ومؤشرات األداء في النسخة النهائية 

للخطة اإلستراتيجية للمدينتني.
وبع������د إق������رار اخلطة من قبل مجلس املدينتني مت نش������ر مضمون اخلطة على موقع 
اإلنترن������ت للمدينتني مع اخلطة الزمنية، واملؤش������رات التي تس������تخدم لتقس������يم مراحل 
اخلط������ة، وتقيي������م أداء احلكومة احمللية كجزء من الش������فافية.  أيض������اً مت تفعيل الدور 
الرقابي لألفراد في مراحل تنفي������ذ اخلطة، وذلك بتحديث بيانات اخلطة لكل مدينة، 
وعقد اجتماعات دورية عامة ومؤمترات، وهذا مثال على اس������تخدام عناصر احلوكمة 
كوسيلة من وسائل الرقابة املجتمعية على األداء احلكومي.  وعلى الرغم من أن مجلس 
املدينتني هم من أقر اخلطة النهائية واملجلس هو املس������ؤول عن التنفيذ، إال أن إشراك 
األف������راد في مراحل اإلعداد يعد عنصراً مهماً من عناصر تفعيل تطبيق مبادئ احلكم 
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الرش������يد في تعزيز األداء احلكومي.  أيضاً كان إلش������راك املستفيدين أثر إيجابي على 
تقبل التعديالت في الطرق واملواصالت، وفرض رس������وم م������ن قبل احلكومات احمللية، 

وتقبل املواطنني لتنفيذ اخلطة اإلستراتيجية للمدينتني.
مما س������بق يتضح من جتربة مدينتي لندن وهال س������تي أن إش������راك املستفيدين في 
إعداد اخلطة واعتماد مبادئ الش������فافية واملش������اركة كان له أثر إيجابي على مس������توى 
جودة التخطيط اإلس������تراتيجي للمدينتني.  حيث إن املش������اركة من قبل القطاع اخلاص 
واألف������راد ومنظمات املجتمع املدني في إعداد وإقرار اخلطة والرقابة على التنفيذ، كل 
ذلك تطبيق ملبادئ احلوكمة في القطاع العام سعياً إلى تعزيز جودة احلكم.  لذلك يعد 
مجلس املدينة ورئيس املجلس هم املسؤولون عن حتقيق أهداف اخلطة وهذا جزء من 
مبدأي املساءلة واحملاسبة وفقاً ملفهوم احلوكمة.  كما أن هذه احلالة توضح أنه وعلى 
الرغم من أهمية تطبيق جميع عناصر احلوكمة في القطاع العام بالتوازي، إال أنه وفي 
بعض احلاالت يتم التركيز على عنصر أكثر من بقية العناصر )الش������فافية واملش������اركة 
في حالة املدينتني( وفقاً لطبيعة احلالة ومس������تويات احلوكمة السائدة، ألن الهدف هو 
نتائج التطبيق وليس التطبيق لعناصر احلوكمة في حد ذاته، حيث يعد تطبيق العناصر 

وسيلة وليس هدفاً.

إدارة اإليرادات النفظية - حالة النرويج:
إيرادات الدولة من املوارد الطبيعية قد تكون نعمة أو نقمة، نعمة في حال مت إدارتها 
واستغاللها بالش������كل األمثل وفق آلية محددة تسهم في التنمية االقتصادية املستدامة 
وحتفظ حق األجيال القادمة من ثروات البالد.  أما إذا مت اس������تهالك إيرادات املوارد 
الطبيعية بشكل غير منظم وغير مخطط فهي نقمة، حيث يؤدي ذلك إلى نتائج سلبية 
مثل عدم اس������تقرار االقتصاد وتقلبه بشكل خطير وفقاً لتقلبات أسعار املورد الطبيعي.  
باإلضاف������ة إلى أن عدم وجود خطة لتوظيف اإليرادات يحرم البلد من االس������تفادة من 

مورد ناضب ويضّيع فرصة للتنمية قد ال تتكرر.
ل������ذا، فإن القليل من الدول ذات املوارد الطبيعية-والتي تش������كل تلك املوارد نس������بة 
عالية من إيراداتها وميزانيتها- يوظف تلك االيرادات لتحقيق التنمية املستدامة والنمو 
االقتصادي املس������تقر على املدى الطويل.  أكثر من ذلك تش������ير بعض النظريات -مثل 
نظري������ة لعنة املوارد- إل������ى أن االقتصادات التي تعتمد على مورد طبيعي بش������كل كبير 
حتقق مس������تويات متدنية إذا م������ا متت مقارنتها بدول لديها م������وارد طبيعية أقل وذلك 
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نتيج������ة لس������وء إدارة إيرادات تلك امل������وارد واالعتماد الكبير عليها ف������ي حتقيق التنمية 
املستدامة مع غياب خلطط تسهم في حتقيق تنوع اقتصادي )Auty, 2001(.  باملقابل 
ف������إن العديد من احلكومات اس������تغلت إيرادات تلك املوارد االس������تغالل األمثل، النرويج 
أحد هذه الدول، حيث إن أس������لوب إدارة الثروة النفطية م������ن قبل احلكومة النرويجية 
هو أحد أبرز احلاالت الدراسية التي يوصي كثير من املختصني بدراستها، واالستفادة 
من التجربة النرويجية في إدارة اإليرادات من الثروات الطبيعية في االقتصادات التي 

لديها موارد طبيعية تشكل جزءاً كبيراً من دخلها القومي.
تعد النرويج أحد الدول االسكندنافية وتقع في شمال أوربا، ويبلغ عدد سكانها أكثر 
بقليل من خمسة ماليني نسمة وفقاً لتعداد 2014م.  وحتى السبعينات امليالدية لم يكن 
للنرويج تأثير يذكر في السوق النفطي العاملي.  وعلى الرغم من اكتشاف النفط هناك 
في الس������تينات امليالدية من القرن العشرين إال أن النرويج أخذت مكانها كأحد منتجي 
ومصدري النفط الفاعلني واملؤثرين في الس������وق النفطية في الس������بعينات امليالدية من 
القرن املاضي.  وكأي دولة ذات مصادر طبيعية س������عت احلكومات النرويجية املتعاقبة 

لالستفادة من تلك املوارد عن طريق دعم التنمية االقتصادية والبشرية.
وفي الفترة بني الس������بعينات والتس������عينات امليالدية من القرن املاضي تقلبت أسعار 
النفط كثيراً مما أدى إلى عدم استقرار األسعار وبالتالي تأثر الدول املصدرة سلباً بتلك 
التقلبات كنتيجة لعدم استقرار اإليرادات القومية.  كما أن ضعف االستقرار االقتصادي 
على املستوى احمللي، واختالل امليزانيات، وتأثير ذلك على اإلنفاق احلكومي، والتنمية 
املستدامة، واستقرار االقتصاد، كلها آثار سلبية لتقلبات أسعار النفط على اقتصادات 
الدول املصدرة للنفط أو الغاز )املوارد الطبيعية بشكل عام(.  لذا، سعت الدول النفطية 
إلى البحث عن منهجية تضمن استغالل إيرادات النفط وحتقق االستقرار االقتصادي 

وتدعم التنمية املستدامة.  
النروي������ج كأحد الدول املصدرة للنفط تنبهت إلى خط������ورة عدم وجود خطة طويلة 
املدى لالستفادة من العائدات النفطية.  وبعد نقاش برملاني مبني على تقارير حكومية 
محلية ودراس������ات من جهات دولية أقر البرملان النرويجي قانون إنشاء صندوق النفط 
احلكومي لالس������تفادة من عائدات النفط وذلك في عام 1990م.  حيث ش������كل إنش������اء 
الصندوق أحد أهم القرارات في تاريخ النرويج احلديث كما سنوضح الحقاً.  وفي عام 
2006م مت دمج صندوق النفط احلكومي وصندوق معاش������ات التقاعد احلكومي ليكون 
صندوقاً واحداً مبس������مى جديد وهو “صندوق معاش������ات التقاعد احلكومي الدولي” 
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)The Government Pension Fund Global )GPFG.  وقب������ل ذل������ك في عام 2005م 
 Government Pension Fund ص������در قانون صندوق معاش������ات التقاعد احلكوم������ي
Act م������ن قبل البرملان النرويجي، حيث ينظم ه������ذا القانون كل ماله عالقة بالصندوق 
والطريق������ة التي مي������ول بها وأس������لوب اإلدارة وآلية مراجع������ة األداء والرقابة على أداء 

.)The Government Pension Fund Global )GPFG(, 2015( الصندوق
يعد صندوق معاش������ات التقاع������د احلكومي الدولي النرويجي مبثاب������ة إدارة ثروات 
البالد، لذلك ال ميكن اعتباره صندوق معاش������ات باملعنى احلرفي واملهني للكلمة، حيث 
يأتي جزء كبير من إيرادات الصندوق من اقتطاع جزء محدد )10%( من إيرادات املوارد 
الطبيعي������ة وخاصة النف������ط، باإلضافة إلى إيرادات الضرائب على الدخل والش������ركات 
العامل������ة في مجال النفط.  وبناًء على قانون صندوق معاش������ات التقاعد احلكومي فإن 
اله������دف من إنش������اء الصندوق كان أيض������اً إدارة عوائد ثروات الب������الد النفطية لضمان 
االستقرار املالي واالقتصادي للبالد على املدى الطويل.  وعلى الرغم من أن الصندوق 
ي������دار من قبل هيئة استش������ارية ومجل������س إدارة ويطبق عليه لوائح حوكمة الش������ركات، 
إال أن املرج������ع التنظيمي للصندوق ه������و البنك املركزي النرويجي بإش������راف من وزارة 
املالية النرويجية.  وفقاً لوثيقة إنش������اء الصندوق ترسم وزارة املالية اخلطوط العريضة 
آللية اس������تثمار إيرادات الصندوق ويشرف البنك املركزي على تنفيذها وتنفذ من قبل 
الصندوق )GPFG, 2015(.  لذلك فإن الوثيقة حددت املهام واملس������ؤليات بني كل جهة 
حكومية، وهذا عنصر أساس������ي من عناصر تطبيق مب������ادئ احلوكمة في القطاع العام 

على أعمال صندوق معاشات التقاعد احلكومي الدولي النرويجي.
من جه������ة أخرى تدّرج الصندوق في تنمية اس������تثماراته محلياً وعاملياً وفي مختلف 
احملاف������ظ االس������تثمارية والعق������ارات ليصبح في ع������ام 2014م أكبر صندوق س������يادي 
لالس������تثمارات في العالم بقيمة إجمالية تعادل 845.1 مليار دوالر امريكي.  حيث يعد 
الصندوق أكبر مس������اهم ومالك ألسهم في الس������وق األوربية، ويشرف على مايعادل %1 
م������ن إجمالي الناجت احمللي اإلجمالي العاملي.  وعلى الرغم من تعدد االس������تثمارات إال 
انها تركز على ثالثة أنواع استثمارية رئيسية هي العقار واألسهم واالستثمارات الثابتة 
أو مايعرف باالس������تثمارات طويلة األجل مثل الس������ندات )GPFG, 2015(.  أيضاً جزء 
مهم من إدارة الصندوق تتركز في إدارة املخاطر، وضمان عدم املخاطرة في االستثمار 
في مجاالت نسبة املخاطرة فيها عالية، وهذا األسلوب في إدارة استثمارات الصندوق 
جّنب الصندوق اآلثار السلبية لألزمة االقتصادية العاملية التي بدأت في عام 2008م.
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ال شك أن أرباح الصندوق عامل مهم في تقييم األداء، لكن امليزة اإلضافية للصندوق 
هو الثبات النسبي ألداء الصندوق في حتقيق نسبة محددة من األرباح سنوياً حتى في 
ظل أس������عار نفط منخفضة، وهذا يدل على اإلدارة الس������ليمة للصن������دوق.  أيضاً تبنّي 
األرقام أن االقتصاد النرويجي يحقق مس������تويات متقدمة في التنوع االقتصادي، حيث 
تش������كل اإليرادات النفطي������ة 15.1% من الناجت احمللي اإلجمالي ف������ي 2014 مقارنة ب 
19.2% ف������ي 2007م )IMF, 2014(.  لذل������ك ف������إن العديد من املنظم������ات الدولية مثل 
صندوق النقد الدولي تعد التجربة النرويجية مثاالً يستفاد منه وخاصة من قبل الدول 

التي تشكل املوارد الطبيعية نسبة كبيرة من إيراداتها الوطنية.
إن الطريقة التي يدار بها صندوق معاشات التقاعد احلكومي الدولي النرويجي هي 
أحد أبرز قصص جناح الصندوق وشهرته، وهي نفسها سبب متيز التجربة النرويجية 
ف������ي إدارة عوائ������د النفط مقارنة بباقي التجارب.  وفقاً للمؤش������رات الدولية، تس������جل 
النرويج مس������تويات متقدمة في مقياس احلوكمة الدولي الصادر من البنك الدولي في 
كل املؤش������رات الستة:  الشفافية، محاربة الفس������اد، جودة التشريعات، سيادة القانون، 
االس������تقرار السياسي، واحملاسبة واملس������ؤولية.  أيضاً تتربع النرويج على عرش مؤشر 
التنمية البش������رية الصادر من األمم املتحدة لسنوات.  لذا ميكن القول بأن تعزيز جودة 
احلكم وحتقيق مس������تويات متقدمة في مؤش������رات احلكم الرشيد أثر إيجاباً على نتائج 
الصن������دوق والكيفي������ة التي يدار بها، باإلضافة إلى األث������ر اإليجابي على أداء االقتصاد 

النرويجي بشكل عام.
أيضاً تبني مبادئ احلوكمة في القطاع العام يتضح جلياً في الطريقة التي يدار بها 
صندوق معاشات التقاعد احلكومي الدولي النرويجي.  حيث تشير البيانات واملعلومات 
حول إدارة البنك واالستثمارات والتي تصدر بشكل دوري عن تبني إدارة الصندوق ملبادئ 
مثل الش������فافية ومحاربة الفس������اد.  أيضاً جودة التشريعات مثل قانون إنشاء الصندوق 
واألنظمة التي حتكم إدارة الصندوق تطبق بش������كل كامل، حيث أثبتت فاعليتها ويتضح 
ذل������ك من خالل النتائج املالية للصندوق.  كما أن إقرار تلك التش������ريعات والقوانني من 
قبل ممثلي الشعب في البرملان يدعم مشاركة األفراد في إدارة شؤون الدولة بشكل عام 
والصندوق بش������كل خاص، وهذا يُعد تطبيقاً ملب������ادئ احلوكمة في القطاع العام.  أيضاً 
حتديث األنظمة املالية للدولة كما حصل عند إصدار قانون صندوق معاشات التقاعد 
احلكومي������ة في عام 2005م يعد تطويراً للعمل احلكوم������ي ويدعم كفاءة وفاعلية األداء 
احلكومي.  باإلضافة إلى س������يادة القانون في تعامالت الصندوق، فإن الصندوق يعزز 
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االستقرار السياس������ي بتنويع مصادر الدخل للدولة وتقليل االعتماد على النفط بشكل 
كام������ل.  وفقاً للتقري������ر الصادر من الصندوق في 2014م، ف������إن إدارة أعمال الصندوق 
تأخذ في احلس������بان مواضيع البيئة واحلوكمة بش������كل أساس������ي في قرارات االستثمار 

.)GPFG, 2014( اخلاصة بالصندوق
في دراسة ل )Borge et.  al., )2014 حول تأثير عوامل -مثل املركزية والالمركزية 
املالي������ة وتبني احلكومة النرويجية ملبادئ احلوكمة ف������ي القطاع العام- على أداء املالية 
العامة في النرويج خلصت الدراسة إلى أن أحد أهم أسباب جناح إدارة صندوق معاشات 
التقاعد احلكومي الدولي يكمن في جودة التش������ريعات واتباع أسلوب الالمركزية املالية 
املطبقة في النرويج.  حيث أشارت الدراسة إلى أن ُخمس الناجت احمللي اإلجمالي يأتي 
من إيرادات األعمال والضرائب على مس������توى احلكوم������ات احمللية، بعيداً عن إيرادات 
النفط والغاز وهو ما يعزز التنوع االقتصادي القتصاد النرويج ويدعم أهمية أس������لوب 

اإلدارة احمللية كرافد مهم في إدارة شؤون الدولة.
كان م������ن املمك������ن أن تعتمد النرويج على إيرادات النفط فقط وال تس������عى إلى التنوع 
االقتص������ادي مثلها مثل أغلب ال������دول التي لديها مورد طبيعي كبي������ر، خاصًة أن ترتيب 
النرويج من حيث إنتاج النفط وفقاً لبيانات عام 2013م هو في املرتبة الرابعة عشرة على 
املس������توى العاملي )أي 2.79% بني إنتاج النفط على املستوى العالم( )IMF, 2014(، لكن 
بإرادة ش������عبية وحكومية حتول النفط من عائق للتنمية إلى داعم ومعزز لها.  إن جتربة 
النرويج في إدارة املال العام وإدارة الثروة الوطنية -املتمثلة في إيرادات املوارد الطبيعية 
)النفط والغاز( عن طريق إنش������اء “صندوق معاشات التقاعد احلكومي الدولي”- مثال 
وجتربة متميزة ليس������ت نظرية فقط وإمنا واقعية ت������دل على إيجابيات تطبيق احلوكمة 
ف������ي القطاع العام.  وعلى الرغم من أن صندوق معاش������ات التقاع������د احلكومي الدولي 
النرويجي ميارس أعماالً اس������تثمارية إال أنه وف������ي املقام األول يعمل على إدارة إيرادات 
حكومية بغرض حتقيق التنمية املس������تدامة.  أيضاً فإن الصندوق تشرف عليه احلكومة 
)وزارة املالية والبنك املركزي(، لذلك فإن التجربة النرويجية تقدم نفسها كنموذج يحتذى 

به، مع األخذ باالعتبار البنية االقتصادية واالجتماعية لكل اقتصاد.

الحوكمة الرشيدة إلدارة الموارد الطبيعية - حالة دولة نيبال:
تع������د إدارة املوارد الطبيعية ألي دولة أحد أب������رز التحديات التي تواجه احلكومات، 
وذلك لطبيعة وحجم املوارد الطبيعية وتأثيرها على االقتصاد بش������كل عام، مما يجعل 
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االس������تفادة من تلك املوارد بالش������كل األمثل هاجس كل دولة.  كما أن حتديات استغالل 
املوارد تزداد تعقيداً إذا كان املورد الطبيعي يش������كل نس������بة كبي������رة من الدخل القومي، 
مم������ا يجعل التعامل مع إيرادات املوارد الطبيعية بش������كل دقيق عاماًل مهماً في التنمية 
االقتصادية والتنمية املس������تدامة.  أيضاً في حالة تفّش������ي ظاهرة الفساد السياسي أو 
االقتصادي أو اإلداري فإن االس������تفادة من م������وارد الدولة يكون أقل من املأمول.  وبناًء 
عليه فإن تطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام يضمن االستخدام األمثل واالستفادة 

القصوى من املوارد الطبيعية لتحقيق التنمية.  
وفق������اً لنظرية لعنة املوارد فإن أغلب الدول التي يش������كل املورد الطبيعي جزءاً كبيراً 
من دخلها تس������جل مستويات متدنية في التنمية االقتصادية والتنمية املستدامة مقارنًة 
بال������دول التي لديه������ا تنوع اقتصادي )Auty, 2001(.  ان احتكار إدارة ش������ركات النفط 
م������ن قبل احلكومات، وضعف مس������توى الش������فافية ف������ي الكيفية التي يت������م بها توظيف 
واس������تخدام إيرادات املورد الطبيعي، وضعف مستويات التنوع االقتصادي وغيرها من 
األس������باب، عوامل مهمة تؤدي إلى ضعف التنمية في الدول ذات االعتماد الكبير على 
امل������ورد الطبيع������ي )Albassam, 2015; Alkadry, 2015; )Choudhary, 2015.  لذلك 
جند أن أغلب الدول التي يش������كل مورد طبيعي )مث������ل النفط أو الغاز أو املعادن( جزءاً 
كبيراً من دخلها تس������جل مستويات متقدمة في مؤشرات الفساد نتيجًة العتماد الدولة 
 Transparency( بش������كل كبير على إيرادات املورد الطبيعي وضعف التنوع االقتصادي

.)International, 2015

إن تطبي������ق مبادئ احلوكمة في القطاع العام عل������ى إدارة املوارد الطبيعية ال يحقق 
فقط االس������تفادة القصوى من موارد البالد، بل يتعدى ذلك ليحقق التنمية االقتصادية 
والبشرية والتنمية املستدامة وذلك باالستخدام األمثل للموارد.  كما أن اعتماد مبادئ 
احلوكمة في إدارة موارد البالد الطبيعية يقلل نس������بة الفساد ويعزز االستخدام األمثل 
للم������وارد على املدى الطويل.  وتش������كل جتربة دولة نيبال ف������ي إدارة مواردها الطبيعية 
-باستخدام مبادئ احلوكمة في القطاع العام- أحد التجارب الناجحة والقابلة للتطبيق 
في أي اقتصاد مش������ابه.  وما مييز التجربة النيبالي������ة أن موردها ليس النفط أو الغاز 
بل هو ثروة وطنية من نوع آخر مما يعزز التوجه الداعم لتطبيق احلوكمة في إدارة أي 

مورد طبيعي سواء كان النفط أو غيره.
احلديقة الوطنية في نيبال )Shey-Phoksundo National Park )SPNP ليس������ت 
مج������رد حديقة عامة للتنزه، بل هي أحد أهم مص������ادر الطاقة )الطاقة البديلة( لنيبال 
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واملناط������ق احمليطة بها في جبال الهيماليا.  حيث تش������كل الرياح وتدفق املياه والبحيرة 
الكبي������رة في املنتصف كلها مص������ادر للطاقة في احلديقة، لذلك فإن ج������زءاً كبيراً من 
الطاقة الكهربائية والتدفئة التي تُغذي الدولة بش������كل عام مصدرها احلديقة الوطنية.  
أيضاً تعد احلديقة منتزهاً وطنياً ومزاراً للعديد من الس������ياح، لذلك تعد احلديقة ثروة 
اقتصادية بجان������ب توفيرها للطاقة، وذلك كونها مزاراً س������ياحياً ومصدراً من مصادر 
الدخ������ل للدولة، حي������ث إن احلديقة مرش������حة كموقع أثرى من قبل منظمة اليونس������كو 

.)Kunwar & Parajuli, 2008(

وألهمي������ة احلديق������ة الوطنية لالقتص������اد الوطني النيبالي، مت تبن������ي برنامج خاص 
لالس������تفادة من موارد احلديقة، حيث إن العنصر األساس������ي له������ذا البرنامج هو تبني 
مبادئ احلوكمة في القطاع العام في إدارة احلديقة بشكل عام ومواردها بشكل خاص.  
حي������ث كان الهدف من البرنامج “إدارة احلديقة بش������كل دميوقراطي، تطوير أداء إدارة 
احلديقة لتتوافق مع متطلبات تطبيق مبادئ احلوكمة الرشيدة، توزيع مداخيل احلديقة 
  .)Kunwar & Parajuli, 2008, p.  17( ”بطريقة ش������فافة وعادلة في املجتمع احمللي
كم������ا أن البرنامج يهدف إلى تنمية موارد احلديقة وتهيئة قيادات مس������تقبلية إلدارتها، 
وتطوير اخلدمات العامة التي تقدمها احلديقة ووضع خطة طويلة األجل لتحقيق تلك 

األهداف.
م������ن جهة أخرى كان������ت احلديقة حتى ع������ام 1995م تدار بش������كل حصري من قبل 
احلكوم������ة.  وكأي مورد طبيعي كانت احلكومة تس������تخدم مداخيل احلديقة في اإلنفاق 
عل������ى املصروفات احلكومية بش������كل عام.  ورغ������م أهمية ذلك إال إن م������وارد احلديقة 
بدأت باالنخفاض ومكونات احلديقة بدأت بالتدهور، باإلضافة إلى أن املجتمع احمليط 
باحلديقة لم يستفد من املداخيل بالشكل املطلوب أو من خلق وظائف للسكان احملليني، 
مما تس������بب في حالة من عدم الرضا بني الس������كان احملليني.  ورغم املداخيل اجليدة 
م������ن احلديقة الوطنية إال أن احلكومة تطلب مس������اعدات من الدول املانحة واملنظمات 
الدولي������ة.  ونتيجة للضغوطات الدولي������ة من املانحني باإلضافة إلى توجه احلكومة نحو 
التنمي������ة وتطبيق احلوكمة في القطاع العام مت اعتم������اد برنامج تنمية املوارد الطبيعية 

للحديقة عن طريق اعتماد وتطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام.
إن تطبي������ق مبادئ احلوكمة في القطاع العام بدأ بإش������راك كل املنظمات احلكومية 
وغي������ر احلكومية )منظمات املجتمع املدني، القطاع اخلاص، األفراد( في صياغة خطة 
عمل أساسها مبادئ احلوكمة مثل املشاركة في صنع السياسات العامة والشفافية من 
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قب������ل احلكومة في إتاحة بيانات احلديقة اإلدارية واملالية والتنظيمية للمواطنني.  وفي 
نفس اإلطار مت اس������تعراض أهمية احلديقة االقتصادية والسياس������ية مع أفراد املجتمع 
احمللي وعلى املس������توى الوطني.  أيضاً متت مناقش������ة األهداف العامة التي من املمكن 
حتقيقها مبشاركة كل فعاليات املجتمع.  حيث كان الهدف من ذلك هو تعزيز املشاركة 

من قبل األفراد واملنظمات غير احلكومية في إدارة شؤون احلديقة الوطنية.  
وبالنظر في طبيعة املنطقة وارتفاع مستوى األمية بني السكان احملليني، فإن إشراك 
املجتم������ع احملل������ي كان أحد أهم التحديات لتطبيق مب������ادئ احلوكمة في إدارة احلديقة 
واالستفادة من مواردها.  وألغراض إش������راك أفراد املجتمع ومنظمات املجتمع املدني 
في إدارة احلديقة مت اس������تخدام عدة طرق منها االجتماعات العامة ومناقشة املوضوع 
بش������كل علني مع األفراد واملنظمات، باإلضافة إلى استخدام وسائل االعالم املختلفة.  
أيضاً مت توظي������ف املدارس واملنظمات الدينية واملدنية للتعريف بأهمية املش������اركة في 

إعداد خطة وطنية لالستفادة من موارد احلديقة بني أفراد املجتمع احمللي.  
ونتيج������ة للحملة اإلعالمية والتثقيفية ألف������راد املجتمع في املجتمع احمللي واملناطق 
احمليطة بها فإن نس������بة املشاركة املجتمعية ارتفعت.  كما ارتفعت نسبة الوعي بأهمية 
تطوي������ر إدارة احلديق������ة وحتقيق االس������تغالل األمث������ل ملواردها بني الس������كان احملليني 
واملنظمات غير احلكومية.  وبناًء عليه تشير نتائج النقاشات العامة وإشراك املنظمات 
غير احلكومية واألف������راد إلى جناح التجربة وفقاً ألغلب املقاييس.  حيث إن أحد أبرز 
مظاهر جناح اخلطة هو إشراك املجتمع في عملية إدارة احلديقة مما ساعد في خلق 
وظائف للسكان احملليني ورفع مستوى الرضا بينهم.  حيث مت تقسيم العمل بني أفراد 
املجتمع احمللي كٌل حس������ب تخصصه كمجموعات عمل، س������واء ف������ي التعليم أو الصحة 
أو البن������اء أو االمن.  نتيجًة لذل������ك في عام 2007م كان هناك أكثر من 193 فرقة عمل 
ومنظم������ة في مختلف املجاالت تعمل في إدارة احلديقة، أغلب العاملني في تلك الفرق 
هم من الس������كان احملليني.  بحيث تهتم كل مجموعة باإلسهام في إدارة شؤون احلديقة 

عن طريق تقدمي خدمات لألفراد في املدينة واملناطق احمليطة.
أيضاً لضمان اس������تمرار تطوير أس������لوب إدارة احلديقة مت تخصيص 30% من دخل 
احلديقة يصرف سنوياً على تطوير املجتمع احمللي من الناحية التعليمية والبنية التحتية 
باإلضافة إلى تدريب املوارد البش������رية في احلديقة.  كما أن االس������تفادة من البرنامج 
ل������م تقتصر على التنمية االقتصادية وزيادة موارد احلديقة رغم أهمية ذلك، بل تعدتها 
لتش������مل إش������راك جميع أفراد املجتمع احمللي وخاصة األقليات مثل النس������اء ومحدوي 
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الدخل في صنع السياسات العامة للحديقة واالستفادة من إيراداتها، أي إشراكهم في 
إدارة ش������ؤون احلديقة.  أيضاً عمل برنامج تطوير احلديقة على بناء قيادات مستقبلية 
إلدارة ش������ؤون احلديقة، وذلك بتنفيذ برام������ج تعليمية ودورات تدريبية لتطوير املهارات 
القيادية لدى األفراد املش������اركني.  كما أن شعور أفراد املجتمع احمللي باالنتماء الوطني 
ارتفع نتيجة إشراكهم في إدارة شؤون احلديقة، مما عزز كفاءة وفاعلية مساهمتهم في 
صنع السياس������ات واتخاذ القرارات اخلاصة باحلديق������ة.  لذا ميكن القول بأن املجتمع 
 Kunwar &( احمللي اس������تفاد من التطوي������ر اإلداري اخلاص بأس������لوب إدارة احلديقة

.)Parajuli, 2008
أخيراً ل������م تكن كل هذه النتائج اإليجابية لتتحقق ل������وال تطبيق مبادئ احلوكمة في 
القط������اع العام، وخاصًة دعم مش������اركة األفراد ف������ي العملية اإلدارية وتعزيز مس������توى 
الش������فافية.  كما أن املش������اركة في إعداد اخلطة اإلس������تراتيجية، وحتديد املسؤوليات 
بني املس������ؤولني عن إدارة احلديقة، وتطبيق مبدأ احملاسبة والعدالة في توزيع مداخيل 
املورد الطبيعي، كلها نتائج تعزز من جودة احلكم.  أيضاً انعكس تطبيق مبادئ احلوكمة 
إيجاب������اً على زيادة مداخي������ل احلديقة وتنميتها، باإلضافة إلى تعزيز الش������عور الوطني 
ل������دى األفراد.  وعلى الرغم من ضغوط املانحني الدولي������ني لتطوير العمل اإلداري في 
احلديقة، إال أن ذلك لم يتحقق بني يوم وليلة ولكن كان البد من إقرار خطة عمل ورغبة 
حقيقية من قبل متخذ القرار )احلكومة النيبالية( للتطوير واإلصالح اإلداري في إدارة 

موارد احلديقة الوطنية في نيبال.  
وعلى الرغم أن املثال هنا هو حديقة وطنية ومصادر طاقة بديلة ومنطقة س������ياحية 
إال أن هذه التجربة ميكن تطبيقها على موارد أكثر تأثيراً على االقتصاد احمللي والدولي 
مث������ل النفط أو الغ������از أو املعادن، أو على موارد أخرى مثل الس������ياحة أو مجال الطاقة 
البديلة.  حيث إن وضع خطة عمل متفق عليها من جميع األطراف املش������اركة في إدارة 
ش������ؤون احلديقة ووجود رغبة من متخذ القرار عناص������ر مهمة في جناح تبني وتطبيق 
عناصر احلوكمة في القطاع العام.  باإلضافة إلى أن االس������تمرار في حتديث وتطوير 
القوان������ني واألنظمة واألس������لوب اإلداري عناصر مهمة في جناح إدارة احلديقة الوطنية 

في نيبال على املدى الطويل.  

الحوكمة في التعليم - تجربة دولة مقدونيا:
يعد التعليم أحد أهم مقومات التنمية، وبجودة التعليم تتطور األمم.  وباإلضافة إلى 
أن التعليم هو حق من حقوق االنس������ان، فإن تطوير التعليم يس������هم في التنمية البشرية 
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والتنمية االقتصادية بش������كل عام، ويس������اعد في تعزيز مهارات وق������درات األفراد على 
املس������اهمة بفاعلية وكفاءة في إدارة شؤون الدولة.  باملقابل فإن إدارة العملية التعليمية 
م������ن أصعب املهام ألي حكومة لوج������ود العديد من اجلهات والعناصر التي تس������هم في 
العملي������ة التعليمية مث������ل أولياء األمور، والتجهيزات املدرس������ية، والتالميذ، واألس������رة، 
واملجتمع، واملنظمات غير احلكومية مثل املؤسس������ات الدينية، وهذا ينطبق على التعليم 

العام والتعليم العالي.
إن صعوب������ة إدارة العملي������ة التعليمية يكمن في تأثير العوام������ل األخرى االقتصادية 
واالجتماعي������ة على مدى التزام األفراد بااللتحاق بالتعليم، األس������ر الفقيرة أو األقليات 
ف������ي الغالب تواجه صعوبات بتمكني األطفال والش������باب من االس������تمرار في التحصيل 
العلمي.  باإلضافة إلى أن ضعف مش������اركة األفراد واملنظمات غير احلكومية في إدارة 
العملية التعليمية يؤثر سلباً على تلبية احتياجات املستفيدين وعلى تفاعلهم مع اخلطط 
التطويرية.  أيضاً من التحديات التي تواجه احلكومات قياس مخرجات التعليم، فمهما 
كانت الظروف مناس������بة من جتهيزات وأس������اتذة فإنه بدون مخرجات ذات جودة تخدم 
س������وق العمل وتعزز مس������توى التحصيل العلمي لألفراد فإن العملية التعليمية لن حتقق 
أهدافها.  لذلك فإن قياس وتقييم مخرجات التعليم رغم صعوبته هو املقياس احلقيقي 
عل������ى ج������ودة التعليم وم������دى النجاح ف������ي إدارة العملية التعليمية م������ن عدمه.  كل هذه 

الصعوبات تؤثر سلباً على تعزيز العملية اإلدارية وتطويرها في مجال التعليم.
ف������ي العديد من الدول مثل الواليات املتحدة وأغلب دول االحتاد األوربي يتم تطبيق 
العدي������د من مب������ادئ احلوكمة في القطاع العام في إدارة العملي������ة التعليمية في التعليم 
العام والعالي )اجلامعي(.  فمثاًل لكل مدرسة مجلس أولياء أمور منتخب من قبل أولياء 
أم������ور الطلبة كممث������ل حلاجات ومتطلبات أولياء األمور.  كما أن اللقاءات الش������خصية 
بني املعلمني وأولياء األمور تعزز مس������اهمة املس������تفيدين في صنع السياسات التعليمية 
للمدرس������ة واتخاذ القرارات والرقابة على أداء إدارة املدرسة.  أيضاً كل مدرسة لديها 
مجلس املدرس������ة، وغالباً ما يشمل أعضاء من الهيئة التعليمية في املدرسة ومن أولياء 
األمور، وفي بعض األحيان ممثل مجلس التعليم احمللي املشرف على جميع املدارس في 
منطقة أو والية معينة.  حيث يكون مجلس املدرسة مسؤوالً عن إقرار الكيفية التي تدار 
بها املدرسة والصرف من امليزانية املخصصة لها، باإلضافة إلى وضع اخلطة التعليمية 
للمدرس������ة مثل إضافة برامج تتناس������ب مع احتياجات املجتم������ع احمللي مثل إضافة لغة 
جديدة كمادة تقدم في املدرسة.  أما مجلس التعليم في املنطقة فيقّر السياسات العامة 
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واملخصصات املالية لكل مدرس������ة والبرامج التي تقدم في كل منها ويقيم أداء املدرسة 
العلمي واإلداري.

ورغم اختالف األنظمة واللوائح التي حتكم عمل العملية التعليمية في كل دولة، إال 
أنها في الغالب في الدول املتقدمة تتكون من مجالس أولياء األمور والتي تتم باالنتخاب، 
وهذه مشاركة مباش������رة من املستفيد من اخلدمة )خدمة التعليم( في رسم السياسات 
العامة والرقابة على أداء املدرسة.  أيضاً يتسم عمل هذه املجالس بالشفافية حيث إن 
كل البيانات املالية وغيرها متاحة لالطالع بحكم القانون، وتنش������ر على موقع املدرسة 
على الشبكة العنكبوتية ويتم توفيرها عند الطلب.  كما أن مبادئ املسؤولية واحملاسبة 
مفعل������ة ف������ي هذه املجالس، حيث إن ل������كل مجلس رئيس وامله������ام موزعة بني األعضاء.  
وعلي������ه فإن أغلب مبادئ احلوكمة في القط������اع العام مطبقة، وهذا مثال حي على آلية 
تطبيق عناصر احلوكمة على مس������توى املؤسس������ات التعليمية.  أما فيما يتعلق بالتعليم 
العال������ي )اجلامعات واملعاهد املتخصصة( فإنها تعمل بنف������س آلية املدارس في التعليم 
الع������ام م������ن حيث آلية وتنظيم املجال������س.  أيضاً ميثل الطلبة ف������ي مجلس اجلامعة في 
أغل������ب اجلامعات في ال������دول املتطورة مثل أمريكا ودول االحت������اد االوربي.  باملقابل ال 
تطبق هذه اآللية نهائياً - أو تطبق بش������كل محدود- في الدول األقل تقدماً في مجال 
املش������اركة السياسية واإلدارية، حيث تتم إدارة العملية التعليمية بشكل مركزي من قبل 
الوزارة أو الهيئة املسؤولة عن التعليم مع بعض احلرية لكيفية التطبيق من قبل اجلهات 
واملناطق التعليمية.  أيضاً ال توجد مس������اهمة تذكر من قبل أولياء األمور أو املنظمات 
غير احلكومية في إدارة العملية التعليمية من إقرار للبرامج أو الرقابة على أداء اإلدارة 

املدرسية أو املشاركة في رسم اخلطط التعليمية.
في هذا اجلزء سوف يتم استعراض جتربة دولة مقدونيا في تبني مبادئ احلوكمة 
في قطاع التعليم.  تعد مقدونيا من دول االحتاد السوفيتي سابقاً حيث نالت استقاللها 
في عام 1991م، ويبلغ عدد سكانها مليوني نسمة تقريباً.  تتكون مقدونيا من العديد من 
العرقيات واألقليات، باإلضافة إلى إرثها الس������ابق من أسلوب إدارة شؤون الدولة وفقاً 
للنموذج الش������يوعي املاركس������ي في اإلدارة، والذي يركز على املركزية الشديدة وضعف 
إش������راك األفراد في صنع السياس������ات العامة.  نتيجًة ملا س������بق فقد واجهت احلكومة 
املقدونية العديد م������ن العقبات من أبرزها دمج مختلف األعراق واألقليات في املجتمع 
وإدارة شؤون الدولة، والدعوة إلى التوحد بدالً من التفرق والتي كانت من أصعب املهام 

.)Risteska, Raleva, & Sejdini, 2010( للحكومات املتعاقبة منذ االستقالل
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وابت������داًء من عام 2009م - ونتيجًة لرغبة احلكومة املقدونية في تعزيز مس������تويات 
التنمية البش������رية واالقتصادية وخلق وظائف للمواطنني واستجابة للضغوط اخلارجية 
م������ن ال������دول واملنظمات الدولي������ة- أقرت احلكوم������ة العديد من اخلط������ط االقتصادية 
والسياسية التي تسعى إلى تعزيز العملية الدميوقراطية وتطوير أسلوب إدارة احلكومة 
لش������ؤون الدولة.  أحد أبرز وأهم هذه اخلطط كان������ت إقرار خطة جديدة للتعليم العام 
أساسها الالمركزية وهدفها إدماج األفراد واملنظمات غير احلكومية في عملية التنمية 
املستدامة عن طريق حتقيق مستويات متقدمة في التنمية البشرية.  أيضاً كان الهدف 
من اخلطة هو تش������جيع أبناء األقلي������ات وذوي االحتياجات اخلاصة على االنخراط في 

التعليم بدالً من تهميشهم خللق أفراد مؤهلني يسهمون في التنمية بكفاءة وفاعلية.
وبالنظر إلى تاريخ البلد السياسي والتنظيمي، ونتيجة حملدودية املشاركة السياسية 
لألف������راد واملنظمات غير احلكومية فإن تبني وتطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام 
كانت حتتاج إلى رغبة حقيقية ودعم من القيادات السياسية لضمان تعزيز جودة احلكم.  
وبن������اًء عليه أقرت احلكومة والبرملان العديد من القوانني مثل إنش������اء مجالس مدارس 
ومجالس أولياء أمور.  أيضاً مت تنظيم عمل املجالس ومهامها في إدارة شؤون املدارس 
واس������تخدام امليزانيات املقررة من قبل احلكومة في سبيل حتقيق توجه احلكومة.  كما 
مت تفعيل مبادئ احملاس������بة واملس������ؤولية كأحد عناصر قانون إنشاء املجالس، حيث مت 
توزيع املهام وحتديد املس������ؤوليات بني أعضاء املجالس التعليمية.  باإلضافة إلى إقرار 
مبدأ الشفافية في الطريقة التي تدار بها تلك املجالس وذلك بنشر كل ما يتعلق بعملها 

من قرارات وتوصيات وأن تكون متاحة للجميع.  
م������ن جهة أخ������رى كان التح������دي احلقيقي لق������رارات تطوير العملي������ة التعليمية في 
مقدونيا هو كيفية دمج كل الفئات املس������تهدفة في عملية إدارة ش������ؤون املدارس وتعزيز 
املش������اركة في مجالس امل������دارس، خاصًة في ظل النظام السياس������ي املطبق في الدولة 
القائم على محدودية املش������اركة السياس������ية من قبل األفراد في إدارة ش������ؤون الدولة.  
لذلك كان التركيز على ضمان مش������اركة كل املس������تفيدين في صنع السياس������ات العامة 
واتخاذ القرارات، باإلضافة إلى تطوير قيادات إدارية محلية تشارك في قيادة العملية 
التطويرية مس������تقباًل.  حيث مت دمج األقليات وفق خطة تقوم على عقد لقاءات عامة 
ب������ني ممثلني للحكوم������ة ووزارة التعليم في مقدونيا وعامة الن������اس في مختلف املناطق، 
باإلضاف������ة إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل للمس������تفيدين وحثهم على املش������اركة 
بتوضيح أهميتها والفوائد املس������تهدفة.  وفي نفس السياق مت إجراء اختبارات لتحديد 
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مه������ارات القي������ادات احملتملني وتطور أدائهم بعق������د دورات تدريبية وورش عمل خاصة 
لش������رح األنظمة واللوائ������ح التي أقرت من قبل احلكومة والتي تس������عى إلى تعزيز جودة 
احلكم.  كما أن هؤالء القادة احملتملني مت االستفادة منهم في عملية إدماج كل مكونات 
.)Risteska, Raleva, & Sejdini, 2010( املجتمع في عملية تطوير العملية التعليمية

تُعد التنمية البش������رية من العملي������ات طويلة املدى التي تتطلب خطة عمل للحصول 
عل������ى النتائج املس������تهدفة، والتظهر النتائ������ج إال بعد فترة من الزم������ان.  وعلى الرغم 
م������ن االنتق������ادات للطريقة التي مت تنفيذ خطة إدارة العملي������ة التعليمية ودمج مكونات 
املجتمع في إدارة العملية التعليمية - وذلك بسبب غياب التطبيق الفعال للرقابة على 
تنفيذ الق������رارات احلكومية من قبل وزارة التعليم والبح������ث العلمي في مقدونيا - إال 
أن العدي������د م������ن الفوائد بدأت تؤتي ثمارها وعلى رأس������ها خلق قيادات ش������ابة محلية 
لقيادة التغيير في إدارة ش������ؤون املدارس.  أيضاً تعزيز املش������اركة من قبل املستفيدين 
في صناعة السياس������ات العامة للمدارس ميكن اعتبارها هدفاً مت حتقيقه بشكل كبير 
عل������ى الرغم م������ن أن التجربة في بداياته������ا وحتتاج إلى وقت للحك������م عليها، حيث مت 
إش������راك املس������تفيدين من أولياء أمور ومعلمني في إعداد اخلطط التعليمية والرقابة 

  .)Risteska, Raleva, & Sejdini, 2010( على تنفيذها
مما س������بق ميكن القول بأن وجود إرادة سياس������ية من قب������ل احلكومة املقدونية كان 
عاماًل مهماً في جناح تطوير العملية التعليمية باستخدام مبادئ احلوكمة في مقدونيا.  
كما أن تفعيل مش������اركة مكونات املجتمع في صنع السياس������ات وإقرار القوانني وخاصًة 
على املستوى احمللي يعد أداة مهمة نحو تعزيز جودة احلكم.  حيث إن القوانني التي مت 
مبوجبها تطوير األسلوب الذي تدار به العملية التعليمية مثل إنشاء املجالس التعليمية، 
وتعزيز الشفافية، وتطبيق مبادئ احملاسبة واملساءلة، كل القوانني صادرة من احلكومة 
مم������ا يؤكد على الدور الكبير لإلرادة السياس������ية في جن������اح التجربة.  أيضاً من جتربة 
مقدوني������ا يتضح أن دور القيادات احمللية مرك������زي ومهم في ضمان تطبيق فعال ملبادئ 
احلوكمة الرش������يدة ف������ي أي مجال.  أيضاً في الغالب ف������إن تطبيق احلوكمة في مجال 
أو قطاع معني يتطلب مش������اركة ق������ادة محليني ملعرفتهم الدقيق������ة بحاجات ومتطلبات 
املجتمع احمللي.  ونظراً لضعف تأهيل القادة احملليني كان لزاماً على احلكومة املركزية 
تبن������ي برامج تهيئ مجموعة من القادة احملتملني وتدعمهم لتحقيق خطط احلكومة في 
التطوي������ر.  تعد التجربة املقدونية في تطوير التعليم ع������ن طريق تبني مبادئ احلوكمة 
مثاالً على فاعلية احلوكمة كوسيلة لتطوير قطاع مهم وحساس مثل قطاع التعليم، مما 

يعزز فرصة جناح تطبيق النموذج في قطاعات أخرى أقل تعقداً.
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مش���اركة ف���ي إدارة الميزاني���ة - حال���ة مدينة زيس���ت Zeist - مملكة 
هوالندا:

يعد التطوير اإلداري عملية مستمرة بغض النظر عن مدى تطور األنظمة والقوانني 
ف������ي الدولة.  أيضاً حتى ال������دول املتقدمة علمياً واقتصادياً -والتي لها س������جل متقدم 
في املشاركة السياس������ية لألفراد واملنظمات غير احلكومية- تسعى إلى تعزيز وتطوير 
العملية اإلدارية بشكل دائم ومستمر.  ولكن ما مييز الدول املتقدمة أن حكومتها مرنة 
في تطبيق مبادئ احلوكمة وخاصة في أوقات األزمات السياسية أو االقتصادية وذلك 
لوجود أساس تنظيمي يسهل مشاركة املنظمات غير احلكومية واألفراد في إدارة شؤون 
الدول������ة.  وعلى الرغم من أن هذه الدول تتأثر بهذه األزمات إال أن قدرتها على حتمل 
الهزات اإلدارية أو االقتصادية وقدرتها على العودة إلى الوضع الطبيعي واالستفادة من 
األزمات في حتس������ني وتطوير العملية اإلدارية أفضل مبراحل من الدول األقل تقدماً.  

مملكة هوالندا أحد الدول املتقدمة ومنها احلالة الدراسية التالية.
»زيس������ت« مدينة هولندية يبلغ عدد س������كانها أكثر من س������تني ألف نسمة.  وفي عام 
2010م واجه������ت املدينة مش������اكل مالية وخصوصاً مع وجود عجز ف������ي ميزانية املدينة 
يفوق الس������تة ماليني يورو.  وفقاً للبيانات املالية فإن ثلث ميزانية املدينة يتم حتصيله 
م������ن اخلدمات العامة واخلاصة التي تقدمها املدينة أما باقي امليزانية فيتم متويله من 
قبل احلكومة املركزية في أمس������تردام.  وإليجاد حل ملش������كلة العجز في امليزانية تبنت 
حكومة ومجلس املدينة برنامج »املواطنون اخلبراء« بحيث يركز البرنامج على إش������راك 
املواطن������ني - كل في مجاله - لتق������دمي مقترحات وحلول لتقلي������ل املصاريف أو إضافة 

مداخيل جديدة يكون الهدف منها تقليص العجز في ميزانية املدينة.
املبدأ الذي قام عليه برنامج »املواطنون اخلبراء« هو أن مشكلة العجز في امليزانية 
أكبر من قدرة احلكومة على حلها لوحدها، لذا ال بد من إش������راك املواطنني في اقتراح 
وتطبيق حلول إدارية ومالية لس������د العجز وحتقيق فائض في ميزانية املدينة.  كما ركز 
البرنامج على ثالثة عناصر )قيم( لتحقيق النتائج املرجوة من تبني هذا البرنامج، هذه 
القي������م ه������ي:  أوالً:  أن تكون االقتراحات املقدمة ذات ج������ودة عالية ولها تأثير ملموس 
ونتائ������ج إيجابي������ة.  ثانياً:  وجود ثقة من قبل احلكوم������ة ومجلس املدينة بآراء املواطنني 
وقدرته������م على تقدمي اقتراحات تس������هم في س������د عجز امليزانية.  وأخي������راً:  لتحقيق 
أهداف البرنامج البد من تفعيل مبدأ الش������فافية، وتوضيح كل ما يتعلق مبشكلة العجز 
في امليزانية، والطريقة التي تدار بها املدينة مالياً وإدارياً لكل املش������اركني في البرنامج 

  .)Governance International, 2014(
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بدأ البرنامج بتحديد آلية مشاركة املواطنني والتي تضمنت مشاركة الكل بال استثناء 
وعدم إقصاء أي مواطن على اعتبار أن كل مواطن لديه إضافة قد تكون مفيدة في حل 
مشكلة عجز امليزانية.  بعد ذلك مت توضيح آلية عمل امليزانية والقوانني واألنظمة التي 
حتكم العملية اإلدارية لعامة الناس عن طريق االجتماعات العامة وباس������تخدام وسائل 
اإلعالم والوسائل اإللكترونية لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الناس.  وأخيراً ركز 
البرنام������ج على مبدأ مهم وهو أن تقدمي اقتراحات وإيجاد حلول للمش������كلة املالية التي 
تعاني منها املدينة فوائده هي للمواطنني أوالً وأخيراً، حيث كان الهدف إش������راك أكبر 

.)Governance International, 2014( عدد ممكن من املواطنني
وعل������ى الرغم من وجود حافز للمش������اركة من قبل أغلب املواطن������ني، إال أن التركيز 
كان على املواطنني الذين تطوعوا للمش������اركة وميتلكون خبرة أو معرفة مالية أو إدارية 
ولديهم رغبة وخبرة ووقت للمش������اركة، وذلك لضمن املش������اركة الفاعلة.  وخالل ثالثة 
أش������هر من إطالق البرنامج مت تكوين ثمان مجموعات من مئتني من اخلبراء املواطنني 
الذين تطوعوا للمش������اركة في برنام������ج “املواطنني اخلب������راء”، كل مجموعة تتكون من 
مختصني في مجال محدد ملناقش������ة موضوع في مجال معني مثل الزراعة أو اخلدمات 
العامة أو املواصالت.  كما مت تقسيم اللجان واملوضوعات اخلاصة بكل جلنة بناء على 
مش������اركة كل املواطنني باقتراحاتهم وذلك بعد توضيح األم������ور املتعلقة بإدارة امليزانية 
العامة للمش������اركني.  بحيث كان الغرض من هذه االجتماعات هو مناقشة مشكلة عجز 
امليزانية في املدينة واقتراح حلول عامة ميكن تطبيقها حلل املش������كلة عن طريق حتليل 
ودراس������ة إمكانية االس������تفادة من مساهمة كل قطاع ومجال عمل في سد عجز ميزانية 
املدينة.  أيضاً لكل جلنة احلرية في اختيار الطريقة املناسبة إلدارة احلوار، باإلضافة 
إل������ى مهام اللجنة في حتديد املواضيع التي يتم نقاش������ها في كل اجتماع.  ووفق جدول 
زمن������ي محدد يُطلب م������ن كل مجموعة )جلنة( تقدمي مقترح������ات نهائية وتوصيات إلى 

مجلس املدينة.  
من جهة أخرى، وخالل عملية النقاشات كان هناك حضور من قبل أعضاء احلكومة 
احمللية واملجلس البلدي ملناقش������ة أو توضيح املواضيع التي تس������اعد في إيجاد احللول.  
وم������ع نهاية املهلة احملددة، مت تق������دمي العديد من االقتراحات، مثل اعتماد خط نقل عام 
بني املدينة ومدن أخرى لزيادة مردود قطاع السياحة.  أيضاً مت تقدمي اقتراح آخر يركز 
عل������ى تقليل عدد أيام جم������ع النفايات التي يعاد تدويرها مما يس������هم في خفض نفقات 
جمع النفايات.  وعلى الرغم من أن بعض املقترحات واحللول املقدمة توفر مبالغ مالية 
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بسيطة مليزانية املدينة إال أن املبالغ اإلجمالية التي مت إقرارها لتخفيض عجز امليزانية 
)تخفي������ض نفقات أو زيادة إيرادات( كانت تكفي لس������د العجز في ميزانية املدينة.  وفي 
نهاية املدة احملددة قدمت كل اللجان اقتراحاتها، وكان الدور على مجلس املدينة الختيار 
املقترحات واحللول املناسبة، ومن ثم تطبيق هذه احللول ودعمها بالقوانني واألنظمة.  
إن حالة مدينة زيس������ت مثال واضح على أهمية إش������راك املستفيدين من اخلدمات 
واملتأثرين بها في صنع السياس������ات العامة واتخاذ القرارات.  من جهة فإن إش������راكهم 
يحقق االس������تفادة من خبراتهم ف������ي مجال عملهم وخبرتهم في الش������أن احمللي.  ومن 
جهة أخرى فإن املش������اركة ال تقتصر على االس������تفادة من خبراتهم وتعزيز أهمية العمل 
املش������ترك بني احلكومة واملواطنني وتعزيز دور املواطنني في صياغة وتنفيذ السياسات 
العام������ة، بل تتعدى ذلك إلش������راكهم في إيجاد احللول.  وبالتال������ي تقبل تطبيق احللول 
حتى لو كانت قاس������ية، ألن نتيجة عدم إشراكهم قد يكون رفض أو مقاومة تطبيق تلك 
احللول.  أيضاً فإن إش������راك املواطنني في إدارة ش������ؤون الدولة هو وسيلة فعالة لتعزيز 
مس������توى االنتماء الوطني وزيادة الوعي ل������دى املواطنني باآللية التي تعمل بها احلكومة 

وبالتالي تعزيز مستوى رقابة املواطنني واملستفيدين بشكل عام على األداء احلكومي.
من جهة أخرى، فإن أبرز نتائج برنامج “املواطنني اخلبراء” هو إشراك املستفيدين 
من اخلدمات العامة من أفراد ومنظمات غير حكومية في إدارة أعمال املدينة.  أيضاً 
- وفقاً للبرنامج - مت تفعيل مفهوم اإلدارة احمللية وتعزيز أس������لوب الالمركزية اإلدارية 
مما كان له آثار إيجابية على أس������لوب إدارة املدنية لش������ؤونها.  كما أن مشاركة مواطني 
مدينة “زيس������ت” في تقدمي اقتراحات وإيجاد حلول ملشكلة عجز امليزانية وفق برنامج 
“املواطن������ني اخلبراء” نتج عنه نتائج إدارية باإلضاف������ة إلى نتائج مالية.  من النتائج أن 
80% من املواطنني ش������اركوا في النقاش������ات العامة إليجاد حلول ملشكلة عجز امليزانية.  
أم������ا على الصعي������د املالي فلقد مت حتقيق وفر مالي يق������در ب 7.6 مليون يورو، مع أن 
املس������تهدف 6.2 مليون يورو، وهو ما يعد جناحاً مميزاً للتجربة.  أيضاً أكثر من %90 
من االقتراحات املقدمة من اللجان مت اعتمادها من املجالس البلدية.  مما سبق يتضح 
إلى أي مدى ميكن االس������تفادة من مش������اركة املواطنني في إدارة ش������ؤون الدولة بشكل 
عام والش������أن احمللي بش������كل خاص إذا ما مت تطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام 
)Governance International, 2014(.  أيضاً أسهم تنفيذ مثل هذا البرنامج في حل 
مش������كلة قد ال ميكن حلها لو عملت احلكومة مبفردها، لذا فإن دعم احلكومة وتبنيها 

ملثل هذه البرامج كان له تأثير إيجابي مالي وإداري.
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التركيز على الخدمات العامة - مدينة سويندن Swindon - مملكة 
بريطانيا:

إن تق������دمي اخلدمات العام������ة بجودة عالية ول������كل أفراد املجتمع هو أس������اس عمل 
احلكومة، ونعني باخلدمات العامة كل ما يحتاجه املواطن من خدمات تعليمية وصحية 
وأمن وخدمات أخرى.  أيضاً جزء مهم من عمل احلكومة هو تعزيز التنمية االقتصادية 
والبشرية والتنمية املستدامة بوضع خطط إستراتيجية وتنفيذية لتحقيق ذلك.  لذلك، 

فإن كفاءة وفاعلية أداء احلكومة هو أحد عناصر احلوكمة في القطاع العام.  
مدينة س������ويندن أحد مدن الش������مال البريطاني، حيث يبلغ عدد س������كانها أكثر من 
200.000 نس������مة في ع������ام 2006م.  وفقاً للتقرير الس������نوي ال������ذي تصدره احلكومة 
البريطانية بش������كل دوري عن حال������ة املدن البريطانية في تطبي������ق مبادئ احلوكمة في 
القط������اع الع������ام، في عام 2006م س������جلت مدينة س������ويندن تراجعاً ف������ي تطبيق مبادئ 
احلوكمة.  حيث مت تس������جيل مستويات متدنية في مؤش������رات احلوكمة، مما يؤثر على 
حجم الدعم احلكومي باإلضافة إلى التبعات السياسية واإلدارية لهذا االنخفاض، مثل 
خس������ارة االنتخابات البلدية وتعرض املس������ؤولني احلكوميني للمساءلة واحملاسبة على 
التقصير.  باإلضافة إلى التأثير الس������لبي جلودة اخلدمات والعملية الدميوقراطية فإن 
انخفاض مستوى احلوكمة يقلل من املشاركة الشعبية في إدارة شؤون الدولة.  لذا كان 
لزاماً على مجلس املدينة إعادة ترتيب املهام ووضع اخلطط لتحقيق مستويات متقدمة 

في مؤشرات احلوكمة الرشيدة.  
ونظراً لطبيع������ة املدينة وكونها تعتمد على قطاع الزراع������ة كقطاع مهم في اقتصاد 
املدين������ة وتوفي������ر الوظائف للمواطن������ني، فلقد مت حتديد خطة عمل تقوم على أس������اس 
تش������كيل فريق محايد من املختصني واخلب������راء من داخل وخ������ارج املدينة لتقييم عمل 
مجل������س املدين������ة املنتخب احلالي في دع������م القطاع الزراعي وتفعي������ل مبادئ احلوكمة 
بش������كل عام.  حيث كان الهدف من تش������كيل الفريق حتديد أماكن القصور، تشريعية أو 
إدارية أو مالية، وبناًء عليه اقتراح اإلجراء والتصحيح املناس������ب.  وقبل ذلك، ُطلب من 
مجل������س املدينة - من قبل احلكومة املركزية في لندن - وضع خطة عمل لكيفية تعزيز 
جودة احلكم وتطبيق مبادئ احلكم الرش������يد في إدارة شؤون املدينة بشكل عام وتقدمي 
اخلدمات العامة بش������كل خاص.  وبناًء عليه مت وضع خطة عمل مبش������اركة املستفيدين 

من اخلدمات من مواطنني ومنظمات غير حكومية ومت نشرها بعد اعتمادها.
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حيث ركزت خطة مجلس مدينة س������ويندن على حتديد أهداف عامة ومن ثم وضع 
خط������ة لتحقيق هذه األهداف، ومت إعداد خطة عمل وفق������اً لذلك.  خطة العمل بدأت 
بإشراك املستفيدين من اخلدمات العامة )األفراد ومنظمات املجتمع املدني ومنظمات 
األعمال(، إش������راكهم بتحدي������د أهداف يرغبون من مجلس املدين������ة حتقيقها.  ومبا أن 
اقتصاد املدينة يعتمد على الزراعة فقد مت إش������راك قطاع األعمال احمللي واملزارعني 
بش������كل مكثف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من املش������اركة الشعبية في وضع خطط 
إس������تراتيجية نحو تطوي������ر العمل احلكوم������ي وتعزيز جودة احلكم.  كما مت مبش������اركة 
املس������تفيدين من اخلدمات العام������ة حتويل األهداف العامة إل������ى محاور خلطة هدفها 
حتقيق نتائج بأرقام ونسب )خطة تشغيلية( مبنية على األهداف العامة التي مت االتفاق 

عليها مسبقاً وإقرارها من قبل املواطنني ومن ثم مجلس املدينة.
أيضاً وبع������د االتفاق على النتائج املطلوب حتقيقها ووض������ع خطة عمل معتمدة من 
مجلس املدينة مبش������اركة املس������تفيدين من اخلدمات العامة، مت وضع إطار عام للكيفية 
التي س������وف تتم الرقابة بها على أداء املجلس لتحقي������ق هذه النتائج.  وفقاً لهذه اآللية 
فق������د مت تطبي������ق العديد من مبادئ احلوكمة مثل الش������فافية واملس������اءلة باإلضافة إلى 
إشراك املستفيدين من اخلدمات العامة في صنع وإقرار السياسات العامة، باإلضافة 
إل������ى وض������ع آلية للرقابة على تنفيذ اخلطة وفق جدول زمن������ي محدد.  أيضاً من نتائج 
جتربة مدينة س������ويندن بناء قيادات شابة من األفراد املشاركني في وضع خطة العمل، 
باإلضاف������ة إلى تعزيز ثقافة خدمة املجتمع واملش������اركة السياس������ية واإلدارية في إدارة 
شؤون الدولة لتحقيق االس������تفادة القصوى من املوارد البشرية احمللية في تبني مبادئ 
احلوكمة الرش������يدة من قبل احلكومة.  وأخيراً س������جلت املدينة - وفقاً للتقرير السنوي 
الذي تصدره احلكومة البريطانية بش������كل دوري عن حالة املدن البريطانية في تطبيق 
مب������ادئ احلوكمة في القطاع العام - تقدماً في مؤش������رات احلوكمة في 2007م مقارنة 

.)CIPFA, 2007( بالسنوات التي سبقتها

الحوكمة في القطاع الصحي - تجربة دولة باكستان:
يع������د القطاع الصحي من أهم وأكثر القطاعات تعقيداً في مجال اإلدارة.  حيث إن 
أهمية القطاع تأتي من كون القطاع الصحي يقدم خدمة مباشرة وحساسة للمستفيدين، 
لذلك فنسبة اخلطأ الطبي أو اإلداري يجب أن تكون شبه معدومة.  أما تعقيد العملية 
اإلداري������ة للقطاع الصحي فهي ش������بيهة بقطاع التعليم واألم������ن الداخلي، حيث إن هذه 
القطاعات على احتكاك مباش������ر مع املس������تفيدين.  باإلضافة إلى أن مساهمة العديد 
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م������ن املنظمات احلكومية وغير احلكومية )منظم������ات املجتمع املدني واألفراد والقطاع 
اخل������اص( - التي تُؤثر وتتأثر بالكيفي������ة التي تدار بها ه������ذه القطاعات، ومبخرجاتها 
الصحي������ة والتعليمية وتوفي������ر األمن، وتداخل املهام - يجعل م������ن مهمة تطوير القطاع 
الصحي حتدياً حقيقياً.  أيضاً هذه القطاعات هي أس������اس التنمية ألي بلد، لذا جند 
أن ج������زءاً كبيراً من ميزاني������ات الدول واملعونات اخلارجية ترك������ز على أحد أو كل هذه 

القطاعات:  الصحة والتعليم واألمن.
القطاع الصحي في باكستان هو أحد القطاعات التي تتلقى دعماً من الدول املانحة 
واملنظمات الدولية، وذلك س������عياً لتطوير أداء القطاع وتعزيز مستوى اجلودة فيه.  كما 
أن االهتمام بالقط������اع الصحي يرجع إلى االعتراف بأهمية القطاع الصحي في تعزيز 
مس������تويات التنمية احمللية والتنمية املس������تدامة.  في الفترة م������ن 1992-1999م تلقى 
القطاع الصحي في باكستان دعماً من البنك الدولي وكان الهدف متويل برنامج الرعاية 
الصحية األولية للعائالت في باكس������تان على مس������توى الدولة وتعزيز مستويات التنمية 
البشرية فيها.  باإلضافة إلى كون البرنامج يغطي الدولة على املستويني الوطني واحمللي 
فإن أحد أهم أهداف برنامج الدعم تفعيل تطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام عن 
طريق تطبيق مبادئ احلوكمة في البرنامج وخاصًة الش������فافية والعدالة واملس������اواة في 

تنفيذ البرنامج وتقدمي اخلدمات الصحية لكافة املواطنني بجودة عالية.
كم������ا أن العديد من الدراس������ات املمولة من اجلهات املانح������ة قيمت أداء ومخرجات 
البرنام������ج الصحي في باكس������تان وما حتقق بع������د انقضاء املدة املق������ررة له وهي ثمان 
س������نوات.  أحد هذه الدراس������ات كانت ل )Israr and Islam )2006 بعنوان “احلوكمة 
الرشيدة والتنمية املستدامة:  حالة دراسية من باكستان”.  حيث تناولت هذه الدراسة 
البرنام������ج في جميع مراحله، باإلضافة إلى وضع معايي������ر لتقييم أداء البرنامج ومدى 
حتقيق������ه ألهدافه.  وقد أش������ارت نتائج الدراس������ة إلى أن البرنامج ل������م يحقق أهدافه 
الت������ي مت االتفاق عليها بني اجلهة املانحة واحلكومة الباكس������تانية، وذلك لغياب تطبيق 
مبادئ احلوكمة في القطاع الصحي في باكس������تان.  أيضاً قدمت الدراس������ة العديد من 
األس������باب لعدم حتقيق البرنامج ألهدافه، ومن أهمها ضعف الدعم احلكومي “املادي 
والتشريعي” للهيئات واألجهزة التي أُنشئت لتفعيل مبادئ احلوكمة في القطاع الصحي 
كج������زء من البرنامج.  حيث إن تفعيل مبادئ احلوكمة يقترن بتبني تش������ريعات وقوانني 
تقرها احلكومة وتطبقها لالستفادة من املوارد املتاحة، وهذا ما لم تفعله احلكومة في 

حالة القطاع الصحي في باكستان.  
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أيضاً من أسباب عدم حتقيق البرنامج الصحي ألهدافه وفقاً للدراسة، عدم تهيئة 
الظروف املناس������بة للمس������تفيدين من اخلدمات الصحية للمشاركة في إدارة البرنامج.  
حيث لم يكن هناك تدريب للممارس������ني الصحيني أو األفراد على املس������توى الوطني أو 
احمللي على كيفية تطبيق احلوكمة والرقابة على األداء احلكومي في القطاع الصحي.  
باإلضافة إلى عدم وجود خط������ة عمل واضحة ومعلنة متفق عليها لتنفيذ البرنامج من 
قبل احلكومة وهو ما يضعف من تطبيق مبدأ الشفافية واحملاسبة واملساءلة.  كل هذه 
األسباب أثرت سلباً على االستفادة من الدعم الذي تلقاه القطاع الصحي في باكستان، 

  .)Israr and Islam, 2006( وبالتالي لم يحقق النتائج املرجوة منه
الفائدة املس������تخلصة من حالة القطاع الصحي في باكستان في عدم حتقيق النتائج 
املس������تهدفة من تطبيق برنامج صحي مدعوم دولياً هي أن الدعم احلكومي التشريعي 
واملالي حجر األس������اس لنج������اح أي برنامج للحوكمة في أي قط������اع.  حيث إن املجالس 
التش������ريعية واحلكومة هي من تصدر التش������ريعات والقوان������ني وتطبقها، لذلك البد من 
وجود إرادة سياسية مدعومة بأنظمة ولوائح لتطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام 
لضمان جناح البرنامج.  أيضاً تهيئة الظروف املناس������بة لنجاح تطبيق احلوكمة - مثل 
وضع خطة عمل ومش������اركة مكونات املجتمع احمللي من منظمات غير حكومية وأفراد 
- ه������ي معيار النجاح من عدمه.  فكلما كانت الظروف مهيئة كلما كانت فرصة النجاح 

أكبر في تبني مبادئ احلوكمة وتعزيز جودة احلكم.  

مالحظ���ات عامة على الممارس���ات الدولية في تطبيق الحوكمة في 
القطاع العام:

العديد م������ن التجارب لتطبيق احلوكمة في القطاع العام ميكن ذكرها وحتليلها مثل 
االنتخابات احمللية وانتخاب مجالس املدن وغيرها من املمارسات التي تدعم املشاركة 
السياسية واإلدارية من قبل األفراد في إدارة شؤون الدولة.  بحيث تكون هذه املشاركة 
إما مباشرة عن طريق االنتخابات أو غير مباشرة عن طريق تكوين جمعيات أو نقابات 
تهت������م وترع������ى مصالح فئة معينة مثل نقابات املهندس������ني أو الطياري������ن.  وعلى الرغم 
م������ن ذلك ال ميكن اجلزم بأن كل اجلمعي������ات أو انتخابات مجالس املدن أو االنتخابات 
النيابي������ة أو حتى الرئاس������ية في الدول املتقدمة تطبق كل مب������ادئ احلوكمة في القطاع 
العام بش������كل كامل ومتوازي، وإمنا هناك حد أدني من تطبيق كل مبدأ من املبادئ وفقاً 
للتركيبة التنظيمة والسياسية لكل دولة.  كما أن اختالف الثقافات والبنية االجتماعية 
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والسياسية واإلدارية والتنظيمية وطريقة إدارة شؤون الدولة عناصر تسهم في اختالف 
تبني وتطبيق احلوكمة بني الدول وفي اختيار األسلوب األمثل للتطبيق.

م������ن جهة أخرى - ولنجاح تبن������ي وتطبيق مبادئ احلوكمة في االنتخابات البلدية أو 
غيرها من االنتخابات، وتفعيل املش������اركة السياس������ية من قبل املنظمات واألفراد بشكل 
عام - البد من تطبيق حد أدني من الش������فافية واملشاركة، وحتديد املسؤوليات واملهام، 
وبالتالي إدارة شؤون اجلمعية أو املنظمة أو الدولة بفاعلية وكفاءة ومبستوى جودة عال،  
وتقدمي خدمات للمس������تفيدين بالش������كل الذي يلبي احتياجاتهم ويحقق تطلعاتهم.  أما 
في حالة عدم تطبيق احلد األدنى من مبادئ احلوكمة فإن جناح العمل وحتقيق النتائج 
املس������تهدفة - إن وجد - يكون قصير األجل وغي������ر قابل للصمود في مواجهة األزمات 

االقتصادية أو السياسية.
بعد اس������تعراض احلاالت التي مت فيها )أو لم يتم( تطبي������ق مبادئ احلوكمة، هناك 
بعض الدروس املس������تفادة التي قد تساعد احلكومات وخاصة في الدول ذات املستوى 
املنخفض في مؤشرات احلوكمة الرشيدة، على املستوى احمللي أو على مستوى الدولة 
بشكل عام، أو في املنظمات التي تقوم على املشاركة من قبل املستفيدين مثل النقابات 
املهنية، تس������اعدهم في اختيار األس������لوب األفضل عند تبني مبادئ احلوكمة.  من هذه 

الفوائد:
1 - ال يوج���د طريق���ة مثل���ى لتطبيق احلوكمة:  احلاالت التي مت اس������تعراضها توضح 
جلياً أنه ال يوجد منوذج أو طريقة ُمثلى ميكن اتباعها عند تطبيق مبادئ احلوكمة 
ف������ي القطاع العام.  حيث إن العديد من العناصر مثل النظام السياس������ي واإلداري 
املطبق في الدولة، باإلضافة إلى أن ثقافة املجتمع ومس������توى التنمية البش������رية في 
بلد ما هي عناصر أساسية يجب أن تراعى عند وضع خطة لتبني مبادئ احلوكمة.  
أيضاً طبيعة اجلهة أو القطاع الذي يتم فيه تطبيق احلوكمة يش������كل عنصراً مهماً 
ف������ي حتديد اآللية التي يتم به������ا التطبيق.  فمثاًل القطاعات اخلدمية مثل الصحة 
والتعلي������م لها طبيعة تختلف عن القطاعات الصناعية أو ذات الطابع التجاري، مما 
يتطل������ب خطة مختلفة لكل قطاع.  كم������ا أن طبيعة االقتصاد الوطني وتنوعه عامل 
مهم في حتدي������د الطريقة التي يتم بها تطبيق مبادئ احلوكمة.  فمثاًل الدول التي 
لديها تنوع اقتصادي يكون لديها فرصة أكبر وحرية أكثر في اختيار أي من الطرق 
لتبني وتطبي������ق عناصر احلوكمة مقارنة باالقتصادات األقل تنوعاً.  كل ما س������بق 
عناصر مهمة إذا ما أخذت في احلس������بان فإنها حتدد من هم املشاركون في إدارة 
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ش������ؤون الدولة، وأي من العناصر التي يتم التركي������ز عليها مقارنة بباقي العناصر، 
واألس������لوب املناسب استخدامه لتطبيق مبادئ احلوكمة وحتقيق مستويات متقدمة 

في احلكم الرشيد.
2 - اخلط���ة أس���اس النجاح:  تبني احلوكمة م������ن قبل املنظمات أو احلكومات مثله مثل 
أي عمل آخر، لكي ينجح ويحقق األهداف املستهدفة البد من وجود خطة واضحة 
ومحددة ومعلنة )شفافية(.  كما أن اخلطة ال بد أن حتدد اإلطار الزمني، ومن يقوم 
مباذا؟ حيث إن توزيع املهام بني املشاركني - الكيفية التي سوف تؤدى بها األعمال 
إلجن������از املهمة، باإلضافة إلى حتديد آلية الرقاب������ة على التنفيذ - عنصر مهم في 

جناح تطبيق احلوكمة في القطاع العام.
3 - الدعم التش���ريعي والقانوني ضرورة:  احلاالت التي مت اس������تعراضها وخاصة التي 
ل������م حتقق أهدافها )لم تنجح في تعزيز جودة احلك������م وحتقيق نتائج إيجابية(، كل 
احل������االت تؤكد عل������ى ضرورة وجود إرادة وإدارة من قبل املش������ّرع واملنظم في تبني 
وتطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام.  فبدون الدعم التشريعي املتمثل بإصدار 
قوانني وأنظمة توضح آلية املشاركة واملساءلة وتعزز الشفافية وحتدد آلية الرقابة، 
ب������دون ذلك ال ميكن احلص������ول على النتائج املطلوبة من تطبي������ق احلوكمة.  وعلى 
الرغم من أهمية تأطير عملية التطبيق والتنفيذ للحوكمة بإطار تنظيمي فإن غياب 

التنفيذ بالشكل الفعال يعد سبباً رئيسياً آخر لعدم النجاح في التطبيق.  
أيضاً وفي هذا الس������ياق ال بد من التأكيد على أهمية الدعم السياس������ي لنجاح 
التطبيق.  حيث إن غياب الدعم التشريعي والقانوني في حالة القطاع الصحي في 
باكس������تان كان أحد أهم األس������باب لعدم حتقيق البرنامج الصحي ألهدافه.  أيضاً 
وبرغ������م وجود داعمني دولي������ني لتطبيق احلوكمة إال أنه ونتيج������ًة لعدم وجود إرادة 
سياس������ية داخلية لم يتم تطبيق احلوكمة في القطاع الصحي بفاعلية مما أثر سلباً 
على نتائج البرنامج.  لذا ميكن القول:  إن تنفيذ تلك التشريعات والقوانني وقبلها 
وجود اإلرادة السياس������ية حج������ر زاوية لنجاح تطبيق مب������ادئ احلوكمة في القطاع 

العام.
4 - املبدأ واحد:  سواًء كان الهدف تبني وتطبيق مبادئ احلوكمة على العملية االنتخابية 
أو تق������دمي خدمات عام������ة فإن مبادئ احلوكمة واحدة ال تتغي������ر.  وعلى الرغم من 
ذلك ال بد من األخذ في احلس������بان أهمية كل مب������دأ، ومدى التركيز املطلوب على 
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كل عنصر من عناصر احلوكمة، وذلك لتحقيق االس������تغالل األمثل للموارد املتاحة 
البش������رية واملادية.  أيضاً تصميم خطة العمل البد وأن يتأثر بنوعية األهداف التي 
يس������عى مطبقو مبادئ احلوكمة لتحقيقها، وكذلك اجله������ة أو القطاع املراد تطبيق 
مبادئ احلوكمة فيه.  كما أن مس������تويات التنمية البشرية واالقتصادية السائدة بني 
أفراد الدولة تعد عنصراً مهماً في اختيار الطريقة األمثل لتبني وتطبيق احلوكمة 
من قبل احلكومات.  لذا فإن التدرج في التطبيق سواء بني القطاعات أو األنشطة 

قد يكون خياراً مناسباً وخاصة في الدول حديثة العهد بتطبيق مبادئ احلوكمة.
5 - النتيجة واحدة:  في كل احلاالت التي مت استعراضها جند أن نتيجة تطبيق عناصر 
احلوكمة إيجابية بغض النظر عن مستوى التطبيق، مدينة أو دولة، أو قطاع صحي 
أو خدم������ي، أو إدارة موارد طبيعة أو ميزاني������ة.  حيث حقق وفراً مالياً في ميزانية 
زيست الهولندية، وانتخابات نزيهة إلى حد كبير في بابوا غينيا اجلديدة، ومخرجات 
تعليمية ذات جودة عالية في مقدونيا، واس������تغالل املوارد الطبيعية بالشكل األمثل 
في النرويج ونيبال.  باملقابل فأحد أهم األسباب لعدم حتقيق النتائج املطلوبة في 
القطاع الصحي في باكستان هو غياب تطبيق مبادئ احلوكمة، نتيجة غياب الدعم 

التشريعي والقانوني من قبل احلكومة.
التجارب السابقة توضح جلياً أن مبادئ احلوكمة مرنة وميكن تطبيقها في مجاالت 
إداري������ة عديدة وفقاً لطبيع������ة كل مجال.  أيضاً لكل هدف وس������يلة، ولكن لتحقيق أداء 
حكوم������ي فع������ال وذي كفاءة البد من تبني مب������ادئ احلوكمة في القط������اع العام من قبل 
احلكومات ودعمها تش������ريعياً وتنظيمياً.  كم������ا أن آليات وطرق التطبيق تتعدد وتختلف 
إال أن النتيج������ة واحدة وهي تق������دمي خدمات عامة متمي������زة وذات جودة حتقق رغبات 
وتطلعات املس������تفيدين، أفراداً ومنظمات، وتضمن االس������تغالل األمثل للموارد البشرية 

واالقتصادية املتاحة.

ملخص الفصل:
عل������ى الرغم من تعدد األنش������طة احلكومي������ة إال أنها وفي مجمله������ا تركز على تلبية 
احتياجات املس������تفيدين وتطلعاتهم على املس������تويني احمللي والوطني.  كما أن إش������راك 
املس������تفيدين في صنع السياس������ات العامة وتنفيذها والرقابة عليه������ا يعد طريقة مثلى 
لتحقيق النتائج املستهدفة من البرامج احلكومية.  حيث إن إشراك املواطنني واملنظمات 
غير احلكومية في إدارة ش������ؤون الدولة ودعمها بتش������ريعات وقوانني تنظم املش������اركات 
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وتضمن االستفادة منها عناصر مهمة في جناح تطبيق احلوكمة.  أيضاً تعزيز مستوى 
الش������فافية وحتديد املهام بني املش������اركني من منظمات وأفراد أساس لتعزيز مستويات 
احلوكمة الرشيدة.  كما أن املمارسات الدولية في تطبيق احلوكمة التي ذكرت في هذا 
الفص������ل تدعم هذه النتائ������ج وتؤكد على أن تبني وتطبيق مب������ادئ احلوكمة في القطاع 
العام هو خيار وليس اختياراً للحكومات التي تس������عى إلى حتقيق مستويات متقدمة في 

مؤشرات التنمية.
إن من������وذج احلوكمة في القطاع العام يقدم إطاراً عاماً ميكن تكييفه ليتماش������ى مع 
التركيبة السياسية والتنظيمية واالقتصادية للدول.  فيما سبق مت استعراض ممارسات 
دولية في تطبيق احلوكمة في القطاع العام.  وفي الفصل القادم سوف يتم استعراض 
جتربة اململكة العربية الس������عودية ف������ي تطبيق مبادئ احلوكمة ف������ي القطاع العام على 
املس������تويني احمللي والوطني.  ونظراً لوجود العديد من املمارسات والتجارب في تطبيق 
بعض عناصر احلوكمة في اململكة، سوف يكون التركيز على أبرز التجارب مع التحليل 

لكل جتربة ومدى حتقيقها ألهدافها.
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الفصل الثامن
الحوكمة في القطاع العام 

تجربة المملكة العربية السعودية

م مبادئ احلوكمة في القطاع العام أس������لوباً إدارياً يعتمد على املشاركة من قبل  تُقدِّ
املس������تفيدين - من منظمات وأفراد - في رسم اإلستراتيجيات وتنفيذ ومراقبة العملية 
اإلدارية لتقدمي خدمات ذات جودة بفاعلية وكفاءة على املستوى احمللي ومستوى الدولة 
بش������كل عام.  كما أن احلوكمة منوذج إدارة لش������ؤون الدولة يس������عى إلى حتقيق العدل 
واملساواة بني املواطنني وتعزيز جودة اخلدمات العامة ومحاربة الفساد، وذلك بترسيخ 
مبادئ احملاس������بة واملس������ؤولية والش������فافية.  أيضاً ربطت العديد من الدراسات النمو 
االقتصادي والتنمية املس������تدامة بتحقيق مس������تويات متقدمة في مؤش������رات احلوكمة.  
وباملقابل فإن تبني وتطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام واختيار األس������لوب األمثل 
إلدارة ش������ؤون الدولة يُحدد وفقاً لطبيعة النظام السياس������ي والتنظي������م اإلداري القائم 

والتركيبة االقتصادية واالجتماعية لكل دولة.
تع������د اململكة العربية الس������عودية إحدى الدول املهمة واملؤث������رة في االقتصاد العاملي 
كأكب������ر منتج للنفط ف������ي العالم، حيث تنتج اململكة 12.65% م������ن إنتاج النفط العاملي، 
ومتتلك ربع االحتياطي العاملي للنفط )البس������ام، 2014(.  ولتحقيق االس������تخدام األمثل 
للموارد املتاحة س������عت احلكومة في السعودية إلى اس������تغالل عائدات املوارد الطبيعية 
لتحقيق التنمية االقتصادية والبشرية والتنمية املستدامة.  كما تبّنت السعودية العديد 
من األنظمة وأنشأت الهيئات سعياً لتحقيق التنمية عن طريق تعزيز جودة احلكم ودعم 

فاعلية األداء احلكومي وتعزيز املشاركة الشعبية في إدارة شؤون الدولة.
من جهة أخرى ووفقاً لتقرير للبنك الدولي فإنه وعلى الرغم من أن معظم دساتير 
وأنظمة دول الش������رق األوسط وشمال إفريقيا تتبّنى تش������ريعات تكرس مبادئ املساواة 
واحلرية والش������فافية ودعم الرفاهية للمواطنني واملقيم������ني، إال أن وضع هذه األنظمة 
ي األكبر لهذه الدول، وهو النتيجة املوعودة من تبني وتطبيق  موض������ع التنفيذ هو التحدِّ
مب������ادئ احلوكمة في القطاع العام )البنك الدولي، 2003(.  وهذا يتضح جلّياً في حالة 
اململكة العربية الس������عودية، حيث أصدرت احلكومة منذ 1992م )1412ه�( العديد من 
األنظمة مثل نظام احلكم في 1412ه� ونظام مجلس الشورى في نفس العام، باإلضافة 
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إلى نظام املجالس البلدية في 1425ه�.  أيضاً مت إنشاء هيئات حكومية وغير حكومية 
تُس������هم في دعم مبادئ احلوكمة مثل محاربة الفس������اد وتعزيز املش������اركة واملساءلة من 
قبل املواطنني في إدارة ش������ؤون الدولة، وحتمي حقوق االنس������ان مثل إنشاء هيئة حقوق 
االنس������ان في 1428ه�������.  أما من جهة تعزيز مبدأ املس������اءلة فلق������د أصدرت احلكومة 
الس������عودية العديد من األنظمة، ومنها اعتماد اإلس������تراتيجية الوطنية حلماية النزاهة 
ومكافحة الفساد في 2008م )1428ه�(.  وفقاً لإلستراتيجية الوطنية حلماية النزاهة 
ومكافحة الفس������اد فإن من وسائل مكافحة الفس������اد املعتمدة في اإلستراتيجية “إقرار 
مبدأ الوضوح )الش������فافية( وتعزيزه داخل مؤسس������ات الدولة” )الهيئة الوطنية ملكافحة 
الفس������اد، 1434ه�، ص.  5(؛ باإلضافة إلى إنش������اء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد في 
1428ه� كجزء من اإلس������تراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد.  ولكن يظل التحّدي األكبر 
هو في تفعيل األنظمة ودعم دور األجهزة احلكومية وغير احلكومية في أدائها لدورها 

في تعزيز جودة احلكم وأسلوب إدارة شؤون الدولة.
 وبعد اس������تعراض ممارس������ات دولية في تبني وتطبيق مبادئ احلوكمة س������وف يتم 
في اجلزء التالي اس������تعراض جتربة اململكة العربية السعودية في تبني وتطبيق مبادئ 
احلوكم������ة في القطاع الع������ام.  وقد تبنت احلكومات الس������عودية املتعاقب������ة العديد من 
مبادئ وعناصر احلوكمة في القطاع العام، وسوف يتم في هذا اجلزء استعراض أبرز 
املجاالت التي سعت السعودية لتبنيها وتطبيقها نحو تعزيز جودة احلكم، هذه املجاالت 

هي محاربة الفساد ودعم مشاركة املواطنني في إدارة شؤون الدولة.

مجلس استشاري - مشاركة المواطنين في صنع السياسات العامة:
ان أحد أهم مقومات جناح احلكومة في حتقيق مس������تويات متقدمة في مؤش������رات 
احلوكمة الرش������يدة يكمن في تلبية احتياجات وحتقيق تطلعات املس������تفيدين عن طريق 
إش������راكهم في صنع السياس������ات العامة التي متس حياتهم بشكل مباشر وغير مباشر.  
لذا فإن البرملانات أو املجالس النيابية )مجلس الش������ورى في اململكة العربية السعودية( 
ورغم اختالف تس������مياتها، أو طرق تش������كيلها باالنتخاب أم بالتعيني، فإنها تس������عى إلى 
هدف واحد وهو إشراك األفراد في إدارة شؤون الدولة على املستوى احمللي والوطني.  
ولتحقي������ق الفاعلية كان لزام������اً أن تكون تلك املجالس ممثلة للش������عب بكل فئاته وذلك 
لتمك������ني األقليات من املش������اركة في صنع الق������رارات، وعدم إقص������اء أي فئة من فئات 
املجتمع.  باملقابل فإن غياب التمكني احلقيقي ووجود سلطة تنظيمية وتنفيذية ورقابية 
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لتلك املجالس يقلل من االس������تفادة من وجودها، ويضعف الدور الذي يفترض أن تلعبه 
املجالس في التركيبة التنظيمية واإلدارية للدولة.

أيض������اً البرملانات أو املجلس النيابي������ة عنصر مهم في تبني وتطبيق مبادئ احلوكمة 
في القطاع العام.  فمثاًل املصادقة على االتفاقات الدولية، ومراجعة وإقرار السياسات 
اخلارجية والداخلية، واملش������اركة في رسم السياسات االقتصادية واالجتماعية من قبل 
تل������ك املجال������س عامل مهم في تعزيز فاعلي������ة وكفاءة األداء احلكوم������ي.  أيضاً الرقابة 
عل������ى أداء احلكومة، وإص������دار تنظيمات ولوائح تنظم العمل احلكومي، ورس������م حدود 
العالق������ة بني احلكومة واألف������راد واملنظمات غير احلكومية، وتعزيز مبادئ الش������فافية 
واحملاس������بة واملسؤولية، هي أبرز مهام املجالس التش������ريعية أو التنظيمية )احلمداني، 
2014؛ الشيحة، 1434ه�؛ طامشة، 2010(.  وعليه فإن مساهمة املجالس التشريعية أو 
النيابية في تطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام أساسية، باعتبار أن تلك املجالس 

متارس السلطة التنظيمية في أي نظام سياسي.
م������ن جهة أخرى، ال يختل������ف النظام في اململك������ة العربية الس������عودية عن غيره من 
األنظمة، إذ يوجد به ثالث س������لطات:  تنظيمية وتنفيذية وقضائية.  حيث تتركز مهام 
السلطة التنظيمية )في اململكة السلطة التنظيمية تعادل السلطة التشريعية في الدول 
األخرى( في إصدار األنظمة ومراجعة سياسات الدولة وإقرارها، وهي من اختصاص 
مجل������س الوزراء ف������ي اململكة.  باملقابل ف������إن نظام احلكم الصادر ف������ي 1412ه�، حدد 
السلطة التنفيذية باألجهزة احلكومية التي تنفذ خطط الدولة.  أيضاً منح نظام احلكم 
االس������تقالل للس������لطة القضائية املتمثلة بالقضاء الش������رعي في اململكة )هيئة اخلبراء 

مبجلس الوزراء، 1436ه�(.
وعل������ى الرغم م������ن أن مجلس الوزراء في اململكة العربية الس������عودية هو اجلهة التي 
تصدر األنظمة واللوائح، إال أن مجلس الش������ورى يس������هم في صنع السياس������ات العامة 
واتخاذ القرارات وذلك بتقدمي وجهة نظر استشارية في السياسات الداخلية واخلارجية 
للدول������ة.  حيث صدر في عام 1992م )1412ه�( النظام األساس������ي للحكم والذي يعد 
مبثابة الدس������تور للدولة، حيث نظم النظام آلية اختيار املل������ك والطريقة التي تدار بها 
ش������ؤون الدولة.  وعلى الرغم من أن بعض التنظيمات الواردة في النظام كانت مطبقة 
قبل صدور النظام، لذا فإن أغلب املمارسات لم تتأثر بصدور النظام، إال أن النظام يعد 
وثيقة مكتوبة تنظم العالقة بني احلاكم واحملكوم، وأسلوباً موثقاً إلدارة شؤون الدولة.  
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أيضاً وفقاً للنظام األساس������ي للحكم الصادر في 1412ه������� مت إعادة تفعيل مجلس 
الشورى، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تفعيل دور املواطن في املشاركة في إدارة شؤون 
الدولة.  وفقاً لنظام مجلس الش������ورى الصادر بتاريخ 1412/8/27ه� فإن املجلس يقوم 
بدراس������ة وإبداء الرأي حيال املوضوعات التي حتال له من مجلس الوزراء مثل دراس������ة 
األنظمة واللوائح، ومناقش������ة التقارير الس������نوية لألجهزة احلكومية، ومناقش������ة خطط 
الدول������ة التنموية االقتصادية واالجتماعي������ة.  حيث ينص النظام على أن يتكون املجلس 
من مائة وخمس������ني عض������واً يتم تعيينهم بأم������ر ملكي كل أربع س������نوات )هيئة اخلبراء 

مبجلس الوزراء، 1436ه�(.
وبالنظر في تشكيل املجالس السابقة نالحظ أن مجالس الشورى املتعاقبة مبا تضم 
م������ن أعضاء مؤهلني وذوي خبرة علمية وعملية كان ل������ه تأثير في الكثير من القرارات 
احلكومية والسياس������ات العامة للدولة، على الرغم م������ن أن دور املجلس ال يتعدى كونه 
مجلس������اً استشارياً في املقام األول مع غياب ألي س������لطة تنفيذية.  باإلضافة إلى دور 
املجل������س في مناقش������ة املواضيع احملالة من مجلس الوزراء، ف������إن أعضاء املجلس يحق 
له������م طرح مواضيع للنقاش على أن تكون هذه املواضي������ع تخدم الصالح العام وخاصة 
املواضيع التي متس حياة املواطن بش������كل مباشر.  من جهة أخرى فّعلت مشاركة املرأة 
في عضوية املجلس ابتداًء من عام 1434ه�، مما كان له أثر كبير في تعزيز دور املجلس 

كجهة استشارية تشارك فيه كل فئات املجتمع بال استثناء.
وعلى الرغم من أهمية دور املجلس كجهة استش������ارية تدعم املش������اركة السياس������ية 
للمختصني واألفراد في صنع السياس������ات العامة، إال أن دور املجلس يظل استش������ارياً 
وأعضاء املجلس غير منتخبني.  كما أن املجلس ال ميلك س������لطة احملاس������بة واملس������اءلة 
وإمنا يقتصر دوره على رفع التقارير للملك وتقدمي االستش������ارات.  لذا فإن تعزيز دور 
املجل������س كأداة مهمة في الطريق نحو احلوكمة الرش������يدة يتطل������ب تفعيل دور املجلس 
وذل������ك بإقرار انتخاب ولو جزئي ألعضاء املجلس.  أيضاً إعطاء مزيد من الصالحيات 
للمجلس - وخاصًة في مجال إدارة ش������ؤون الدولة وتفعيل مبدأ احملاس������بة واملس������اءلة 
لألجه������زة احلكومية وإقرار األنظمة اخلاصة بذلك - يعد خطوة مهمة نحو تفعيل دور 
السلطة التنظيمية )التش������ريعية( في اململكة.  أيضاً منح صالحيات أكبر للمجلس في 
إقرار اخلطط التنموية والتصديق عليها ومراقبة تنفيذها يعزز من دور مجلس الشورى 
واألفراد )أعضاء املجلس( في املشاركة في رسم السياسات العامة للدولة وتعزيز كفاءة 
العم������ل احلكومي، مما ينتج عنه تعزيز جلودة احلكم ويعد ذلك تطبيقاً ملبادئ احلوكمة 

في القطاع العام.
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مشاركة المواطنين في إدارة الشأن المحلي - االنتخابات البلدية:
ان إشراك املواطنني في إدارة الشأن احمللي كان ومازال محور الكثير من الدراسات 
والتجارب على املس������توى العاملي.  وعلى الرغم من اختالف التجارب - تبعاً الختالف 
النظام السياسي واإلداري لكل دولة - إال أن الهدف في كل املمارسات يركز على تعزيز 
ج������ودة اخلدمات العامة عن طريق تلبية حاجات وتطلعات املواطنني.  فمثاًل في الدول 
القائم������ة على االنتخابات في اختيار املس������ؤولني العموميني يت������م انتخاب مجلس بلدي 
برئيس وأعضاء من سكان املدينة أو املنطقة، كمجلس محلي أو مجلس بلدي.  باملقابل 
تتبع بعض الدول أسلوب التعيني املباشر للحاكم اإلداري للمنطقة أو لرؤساء البلديات، 
وتكون اإلمارة أو البلدية هي املسؤولة عن إدارة شؤون املنطقة على املستوى احمللي.  

من جهة أخرى، فإن أحد اخلطوات املهمة في مسيرة تفعيل وتبني مبادئ احلوكمة 
ف������ي القطاع العام في اململكة العربية الس������عودية هو إقرار نظ������ام املجالس البلدية في 
2005م )1425ه�������(.  حي������ث إن أحد أهم بنود النظام هو االنتخاب املباش������ر جلزء من 
أعضاء املجالس البلدية في مختلف مناطق اململكة.  وعلى الرغم من أن نظام البلديات 
والقرى الصادر في 1397ه� قد أشار إلى إنشاء مجالس بلدية وانتخاب نصف أعضائها، 
إال أن االنتخاب������ات البلدي������ة لم تفعل إال بعد صدور نظام املجالس البلدية في 1425ه�.  
وفقاً لنظام املجالس البلدية الصادر في 1425ه� يتكون املجلس من ثالثني عضواً، يتم 
انتخاب ثلثي األعضاء )عش������رين عضواً( من قبل املواطنني ويتم تعيني الثلث )العش������رة 
الباقي������ة( من قبل وزير الش������ؤون البلدية والقروية، على أن يت������م انتخاب رئيس ونائب 
م������ن األعضاء فيم������ا بينهم وأن تكون م������دة دورة املجلس أربع س������نوات قابلة للتجديد.  
كما أن انتخابات 1437ه� ش������هدت إدراج النساء كناخبات ومرشحات للمجالس البلدية 
ألول مرة، حيث كانت االنتخابات الس������ابقة محصورة على الذكور فقط )هيئة اخلبراء 

مبجلس الوزراء، 1436ه�(.
إن نظ������ام املجالس البلدية يحدد دور املجلس كمش������ارك في إدارة الش������أن احمللي.  
وفق������اً للنظام فإن دور املجلس يتمحور حول إقرار اخلطط والرقابة على تنفيذها ورفع 
التقارير بذلك للجهات املعنية، مع التركيز على املشاريع والبرامج البلدية احمللية فقط.  
كما أن إقرار ميزانية البلدية ومراقبة تنفيذ البلدية ملش������اريعها هي أبرز مهام املجلس 
البل������دي.  أيض������اً من مهام املجلس البل������دي إبداء الرأي في املوضوع������ات ذات العالقة 
بالش������أن احمللي مثل خطط التنمية احمللية واملش������اريع والبرامج ذات العالقة.  وأخيراً 
أقر النظام للمجلس ش������خصية اعتبارية واس������تقالالً مالياً وإدارياً مما يعزز استقاللية 

املجلس ويدعم الدور املنوط به.
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باملقابل، فإن دور املجلس البلدي يقتصر على مناقش������ة ودراس������ة املش������اريع البلدية 
فق������ط، مما يعني أن بقية البرامج واملش������اريع للجهات األخرى غير البلدية خارج نطاق 
عمل املجلس.  أيضاً دور املجلس استش������اري أكثر من كونه تنظيمي أو تنفيذي، أي أن 
املجلس ال ميلك س������لطة إقرار أنظمة أو معاقبة ومحاس������بة املقصرين من املس������ؤولني 
احلكوميني.  وأخيراً أش������ارت العديد من الدراس������ات إلى أن املجالس البلدية بوضعها 
احلالي كممارس������ة غير مفعلة وال تتمتع باالس������تقالل اإلداري املهم إلجناز مهامها مما 
أثر على فاعلية أداء تلك املجالس )الش������يحة، 1434ه�؛ مهنا 2004(.  لذا وعلى الرغم 
من إقرار نظام املجالس البلدية إال أن تفعيل األنظمة وتعزيز دور املجلس كمشارك في 

إدارة الشأن احمللي مازال أقل من املأمول.
وعلى الرغم من حداثة إش������راك املواطنني في إدارة الشأن احمللي )الشؤون البلدية 
هنا(، إال أن إقرار نظام املجالس البلدية يعد بداية مهمة في طريق طويل يس������عى إلى 
تعزيز مش������اركة املواطنني في صنع السياس������ات العامة واتخاذ القرارات على املستوى 
احمللي.  أيضاً تعد الرقابة على أداء البلديات كأحد مهام املجلس البلدي املنتخب جزئياً 
عنصراً مهماً في مس������يرة تطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام في اململكة وحتقيق 
مس������تويات متقدمة في احلوكمة الرشيدة على املستوى احمللي والوطني.  كما أن دعم 
جتربة - االنتخابات البلدية - وذلك بعقدة دورات تدريبية وتعزيز مس������توى الش������فافية 
ونشر التوعية بني املواطنني، باإلضافة إلى الدعم التنظيمي واإلداري والبشري واملالي 
م������ن احلكوم������ة املركزية كلها عناصر مهمة ينبغي األخذ بها س������عياً لتفعيل دور املجلس 

كعنصر مهم وفعال في إدارة الشأن احمللي في السعودية.  

اإلدارة المحلية في المملكة العربية السعودية:
إن التحول الكبير الذي تش������هده اململكة العربية الس������عودية اجتماعي������اً واقتصادياً 
وتنظيمياً خالل العقود األخيرة يتطلب نظرة مختلفة لألسلوب اإلداري املتبع في إدارة 
الش������أن الوطني واحمللي.  كما أن األسلوب اإلداري القائم على املركزية )من أعلى إلى 
أس������فل حيث تصدر األنظمة من اجله������از املركزي بدون إش������راك اجلهات احمللية في 
املواضيع الت������ي تخصها، مما يجعل دور فروع األجهزة احلكومية في املناطق التنفيذية 
فقط( لم يعد اخليار األنس������ب إلدارة الش������أن احمللي.  أيضاً عدم إش������راك املستفيدين 
املباشرين من األفراد احملليني واملؤسسات احلكومية وغير احلكومية اخلاصة والعامة 
ومنظمات املجتمع املدني بش������كل فعال في صياغة السياس������ات العامة وإدارة الش������أن 
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احمللي، كل ذلك يؤثر س������لباً على جودة ومخرجات األداء احلكومي بشكل عام وال يلبي 
احتياج������ات ورغبات املس������تفيدين.  لذا ميكن القول إن أس������لوب اإلدارة احمللية القائم 
على املركزية وضعف إش������راك املستفيدين من اخلدمات في التخطيط وإدارة املشاريع 
والبرامج والرقابة عليها أحد أهم األس������باب التي أدت إلى تعثر املشاريع وعدم حتقيق 
البرام������ج العام������ة ألهدافها، باإلضافة إل������ى ضعف الرقابة على التنفيذ.  في دراس������ة 
للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد تعدى تعثر وتأخر املشاريع احلكومية 40% من املشاريع 
املعتم������دة في ميزاني������ة الدولة للفترة 1430ه� - 1435ه�.  ووفقاً لنتائج الدراس������ة فإن 
غياب التخطيط للمش������اريع، مع عدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسات والتصميم، 
وغياب الرقابة الفعالة في مراحل التنفيذ املختلفة تعد من األس������باب الرئيس������ية لتعثر 
املشاريع )الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد، 1436ه�(.  لذا فإن تفعيل اإلدارة احمللية قد 

يسهم في تقليل تعثر املشاريع وتعزيز الرقابة على التنفيذ.
م������ن جهة أخ������رى وعلى الرغم من إص������دار أنظمة تنظم عم������ل اإلدارة احمللية مثل 
النظام األساس������ي للحكم ونظام املناطق )1412ه�( ونظام املجالس البلدية )1435ه�(، 
إال أن أداء اإلدارات واملجال������س احمللية مازال أقل من املأمول، وذلك نتيجة لعدم تفعيل 
األنظم������ة اخلاصة باملجالس احمللية، باإلضافة إل������ى أن بعض هذه األنظمة يحتاج إلى 
تطوير.  كما أن غياب املشاركة احلقيقية من قبل املجتمع احمللي - نتيجة لغياب الفهم 
الواض������ح لدور املجل������س، وضعف الثقة من األفراد واملنظم������ات مبخرجات املجلس في 
إدارة الشأن احمللي، باإلضافة إلى غياب آلية تنظيمية للتنسيق بني األجهزة احلكومية 
في املنطقة الواحدة، وغياب االستقاللية املالية واإلدارية احلقيقية للمجالس التي تهتم 
بالش������أن احمللي - كل ذلك أدى إلى ضعف أداء ومخرجات اإلدارات واملجالس احمللية 
)الش������يحة، 1434ه�؛ مهنا، 2004(.  أيضاً تطبيق أس������لوب موح������د للتعامل مع مختلف 
املناط������ق - رغم اختالف التركيبة االقتصادية لكل منطقة - فوت الفرصة الس������تغالل 
موارد كل منطقة لتسهم بشكل فعال في التنمية احمللية والوطنية.  حيث إن كل منطقة 
لديه������ا مقومات صناعية أو جتارية أو زراعية متيزها عن باقي املناطق، لذا يجب أخذ 
التنوع االقتصادي والثقافي في احلسبان عند تشكيل اإلدارات احمللية ليتم االستغالل 

األمثل للموارد احمللية املتاحة.  
وأخي������راً، وقبل تق������دمي مقترحات لتعزيز تطبيق مبادئ احلوكم������ة في القطاع العام 
الس������عودي وتطوير اإلدارة احمللية في اململكة، ال بد من حتليل واقع اإلدارة احمللية في 
السعودية باستعراض األنظمة واللوائح التي تنظم إدارة الشأن احمللي.  أيضاً البد من 
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إلقاء نظرة تاريخية تستعرض جانبني مهمني في موضوع اإلدارة احمللية؛ اجلانب األول 
يركز على اإلطار التنظيمي القانوني وما يش������مله من أنظمة وقرارات تتعلق بتطبيق أو 
إقرار آلية معينة لتطبيق أس������لوب اإلدارة احمللية.  أما في اجلانب اآلخر فس������يتعرض 
اإلطار التنظيمي اإلداري مثل إنشاء جهاز حكومي أو مجلس محلي لإلشراف على أداء 

اإلدارة احمللية.

اإلطار التنظيمي القانوني لإلدارة المحلية في السعودية:
س������عياً لتنظيم أس������لوب اإلدارة احمللية ف������ي اململكة، صدرت العدي������د من األنظمة 
واللوائ������ح الهدف منها تعزيز مس������اهمة تطبيق مبادئ اإلدارة احمللية في إدارة الش������أن 
احمللي.  وعلى الرغم من أهمية األنظمة التي لها عالقة غير مباشرة مثل نظام مجلس 
الوزراء ومجلس الش������ورى، إال أن التركيز في هذا اجلزء من الكتاب س������وف يكون على 
دور األنظمة واللوائح ذات الصلة املباش������رة بتبني وتطبيق أسلوب اإلدارة احمللية.  لذا 
س������يتم اس������تعراض وحتليل األنظمة التالية:  نظام البلديات والقرى )1397ه�( والنظام 
األساس������ي للحكم ونظام املناطق )1412ه�( ونظام املجال������س البلدية )1435ه�( )هيئة 

اخلبراء مبجلس الوزراء، 1436ه�(.

نظام البلديات والقرى )1397هـ(:
على الرغم من صدور العديد من األنظمة والقرارات التي سعت إلى تنظيم اإلدارة 
احمللية في الس������عودية، مثل نظام األمراء )1359ه�������( ونظام أمانة العاصمة والبلديات 
)1375ه�������( ونظام املقاطعات )1383ه�( )الرش������ود، 1419ه�������(، إال أن نظام البلديات 
والق������رى الصادر في 1397ه� كان أول تنظيم رس������مي يتناول إدارة الش������أن احمللي في 
اململك������ة بش������كل مفصل.  أيضاً وعلى الرغ������م من تركيز النظام عل������ى أعمال البلديات 
فقط إال انه أسس آللية محددة للكيفية التي تدار بها شؤون البلديات، وكيفية إشراك 
املواطنني في إدارة الش������أن احمللي.  كما أن أبرز ما في النظام هو إقرار االس������تقاللية 
املالي������ة واإلداري������ة للبلدية وللمجالس البلدية.  أيضاً حدد النظام آلية إنش������اء املجالس 
البلدي������ة، بحيث يت������م انتخاب نصف أعضائها وتعيني النص������ف اآلخر، وهذا بحد ذاته 
صيغة مش������اركة مباشرة للمواطنني في إدارة الش������ؤون احمللية للمدينة أو القرية )هيئة 

اخلبراء مبجلس الوزراء، 1436ه�(.
فباإلضاف������ة إل������ى انتخاب نصف األعضاء فإن النظام وضع ضوابط إلدارة ش������ؤون 
املجلس البلدي وآلية عمل املجلس، ومنها وجوب انتخاب رئيس للمجلس ونائبه من بني 
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األعضاء.  أيضاً ما مييز نظام البلديات والقرى أنه أخذ في احلس������بان تعداد السكان 
وطبيع������ة املنطقة االقتصادي������ة واالجتماعية عند تكوين املجل������س البلدي وحتديد عدد 
األعضاء، حيث أقر النظام عدد أعضاء املجلس ليكون بني أربعة وأربعة عش������ر عضواً 
وفق ما يراه وزير الشؤون البلدية والقروية.  أيضاً املادة اخلامسة من النظام أقّرت آلية 
إنشاء النقابات املهنية، حيث منحت البلدية صالحية اإلشراف على انتخابات وترشيح 
رؤوساء املهن واحلرف في النقابات املهنية، وهذا أحد األساليب املهمة لتنظيم وتفعيل 
مش������اركة األفراد في صنع السياسات واتخاذ القرارات في املهن املختلفة على املستوى 

احمللي.
كا أن نظام البلديات والقرى وعلى الرغم من أهميته كخطوة نحو تبني مفهوم اإلدارة 
احمللي������ة وتفعيل احلوكم������ة احمللية، إال أنه اقتصر عل������ى دور األعمال البلدية فقط من 
أعمال إدارية )مثل إصدار تراخيص ومراقبة بلدية(، ولم يتطرق إلى مشاركة املواطنني 
ف������ي النواحي األخرى غير البلدية مثل إدارة الش������أن احمللي الصحي أو االقتصادي أو 
االجتماع������ي.  أيضاً يش������ير التنظيم صراح������ة إلى أن مرجع املجل������س البلدي هو وزير 
الش������ؤون البلدية والقروية وهو ما يضعف من اس������تقاللية املجل������س البلدي ويؤثر على 
أداء املجلس في مباش������رته ألعمال تتعلق بأكثر من جه������از حكومي.  كما أن النظام لم 
يحدد آلية التنسيق والتعاون بني البلدية واملجالس البلدية من جهة وبقية أجهزة الدولة 
األخرى في املنطقة من جهة أخرى إال بشكل محدود، مما يؤثر سلباً على إجناز املهام 

التي يشترك فيها أكثر من جهاز حكومي.
م������ن جهة أخرى، لم مينح النظام للمجل������س أي صالحيات تتعلق بإصدار أنظمة أو 
لوائح تتعلق بالش������أن احمللي.  باملقابل منح النظ������ام للمجلس صالحية اقتراح اخلطط 
واملش������اريع ورفعها إل������ى الوزير املختص.  وعل������ى الرغم من أن النظام ل������م يحدد آلية 
لتقيي������م أعمال املجلس ومعايير النجاح أو التقصير في أداء املهام، فإن صالحيات حل 
املجل������س أو إعادة االنتخابات إذا ما أخل املجل������س بأدائه ملهامه تقع ضمن صالحيات 
وزير الش������ؤون البلدية والقروية، وهو ما يضعف من اس������تقاللية املجلس اإلدارية.  كما 
أن مكاف������آت األعضاء واملصاريف املالية ألداء املجلس واألعض������اء ملهامهم من زيارات 
ميداني������ة يحددها الوزير، وهو ما يضعف من اس������تقاللية املجلس املالية.  أيضاً هناك 
تعارض في بعض مواد النظام، فمثاًل في املادة الثالثة عش������ر مت ذكر ش������روط الترشيح 
لعضوي������ة املجلس ومنها أال يك������ون العضو موظفاً في البلدية، بينم������ا املادة الثامنة من 
النظ������ام توجب أن يكون رئيس البلدية هو أحد أعضاء املجلس البلدي.  كما أن النظام 
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اشترط سرية جلسات املجلس وهو ما يتنافى مع تبني وتطبيق مبدأ الشفافية.  أيضاً 
من مالمح قصور نظام البلديات والقرى الصادر في 1397ه�، أنه لم يتطرق إلى عالقة 

املجلس باحلاكم اإلداري، أمير املنطقة.
بناًء على ما سبق، فإنه يحسب لنظام البلديات إقراره جلزء مهم من مفهوم اإلدارة 
احمللي������ة وهو اجلزء اخلاص باألعمال البلدية فقط، بينما أوكل إلى البلديات واملجالس 
البلدي������ة إدارة هذا اجل������زء.  ورغم محدوديته إال أن جزء األعمال البلدية مهم التصاله 
املباش������ر بحياة الناس.  لذا ميكن الق������ول إن نظام البلديات والقرى عزز مفهوم اإلدارة 
احمللية ووضع إطاراً لها عن طريق إش������راك املواطنني في إدارة شؤون البلديات.  أيضاً 
املجل������س البلدي وفقاً للنظام لديه صالحية مراقبة أداء البلدية، كل هذا يش������كل جزءاً 

مهماً من تطبيق احلوكمة في القطاع العام وخاصة احلوكمة احمللية.
وعلى الرغم من أن املادة الثانية من نظام البلديات والقرى حددت إطاراً زمنياً مدته 
س������نتان يتم بعدها تكوين املجالس البلدية بإجراء انتخاب������ات جزئية ألعضاء املجالس 
البلدي������ة، إال أن ذل������ك لم يتم كما خطط له.  حيث لم يتم تكوين املجالس البلدية إال مع 
صدور نظام املجالس البلدية اجلديد في 1435ه� والذي ألغى بصدوره أجزاًء من نظام 
البلديات والقرى الصادر في 1397ه�.  لذا ميكن القول إن نظام البلديات والقرى عزز 
من أسلوب الالمركزية اإلدارية ووضع إطاراً عاماً لإلدارة احمللية، متت االستفادة منه 

في تطوير أنظمة أكثر فاعلية الحقاً في إدارة الشأن احمللي.

نظام المناطق 1412هـ:
إن إعادة تفعيل مجلس الشورى في 1412ه� يعد خطوة مهمة نحو إشراك املواطنني 
في إدارة ش������ؤون الدولة، على الرغم من أن أعضاء املجلس يتم تعيينهم من قبل امللك 
وليس������وا منتخبني، باإلضافة إلى أن دور املجلس استش������اري بالدرجة األولى.  وإذا ما 
اعتبرنا أن مساهمة مجلس الشورى في إدارة شؤون الدولة تتم على املستوى الوطني، 
فإن مجالس املناطق تسهم في إدارة الشأن احمللي على مستوى املنطقة واملدينة والقرية.  
كما أن نظام املناطق الصادر في 1412ه� واملنبثق من النظام األساس������ي للحكم الصادر 
في نفس الس������نة، وضع اإلطار العام آللية عمل مجالس املناطق مبا يتضمنه من تكوين 

املجلس ومهامه واختصاصه واملرجعية التنظيمية واإلدارية.
حيث يش������ير نظ������ام املناطق )1412ه�( في مادته األولى إل������ى أن الهدف من النظام 
ه������و »رفع مس������توى العمل اإلداري والتنمي������ة في مناطق اململك������ة، باإلضافة إلى حفظ 
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األمن وكفالة حقوق املواطنني وحرياتهم في إطار الش������ريعة االسالمية« )هيئة اخلبراء 
مبجل������س الوزراء، 1436ه�(.  كما أن النظام حدد تعريف املناطق وتكوينها ومهامها مع 
األخذ باالعتبار العوامل االقتصادية واالجتماعية والبيئية في احلس������بان عند إنش������اء 
احملافظ������ات واملراكز التابعة للمنطقة، وذلك بإقرار ع������دد األعضاء ليكون متفاوتاً من 
منطقة إلى أخرى وفقاً لعدد السكان، أي نسبة وتناسباً بني عدد أعضاء مجلس املنطقة 
وعدد السكان.  أيضاً تتلخص مهام مجلس املنطقة في تطوير وتنمية ومتابعة املشاريع 
والبرامج على مس������توى املنطق������ة، وتقدمي مقترحات تطويري������ة، باإلضافة إلى الرقابة 

والتنسيق بني فروع األجهزة احلكومية في املنطقة نحو حتقيق التنمية احمللية.
باملقابل يرأس مجلس املنطق������ة أمير املنطقة )احلاكم اإلداري( ونائبه ويتم تعيينهم 
بأمر ملكي.  كما يتكون املجلس من رؤوس������اء األجهزة احلكومية في املنطقة باإلضافة 
إلى عش������رة من األهالي يتم تعيينهم من قبل وزي������ر الداخلية.  لذلك فإن نظام املناطق 
أش������ار في مادته الرابعة عش������رة إلى أن كل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات في 
املنطقة يجب أن تعني رئيساً لفرعها في املنطقة، على أن يكون رئيس اجلهاز احلكومي 
ف������ي املنطق������ة عضواً في مجلس املنطق������ة بحكم وظيفته.  وعلى الرغ������م من ذلك فإنه 
باالطالع على متثي������ل األجهزة احلكومية في املناطق جند أن وزارة الصحة مثاًل لديها 
عشرون مديرية للشؤون الصحية، ووزارة التعليم لديها ست وأربعون إدارة تعليم، ووزارة 
الزراعة لديها اثنتا عشرة مديرية عامة ومديرية للشؤون الزراعية على مستوى مناطق 
اململكة، بينما تتكون اململكة من ثالث عشرة منطقة إدارية )مصلحة اإلحصاءات العامة، 
1436ه�������(.  هذا التباين في متثيل األجهزة احلكومية في املناطق مقارنة بعدد املناطق 
اإلدارية )عدد فروع ال يتناس������ب مع عدد املناطق اإلدارية( دليل على غياب التوازن بني 
ع������دد فروع اجلهات احلكومية وعدد املناطق اإلدارية في اململكة، مما يؤثر س������لباً على 
متثي������ل تلك اجلهات في مجلس املنطقة.  أيضاً ع������دم التزام اجلهات احلكومية باملادة 
الرابعة عش������رة من نظام املناطق - والقاضي بافتتاح فرع لها في كل منطقة - يضعف 

من متثيل األجهزة احلكومية في مجالس املناطق.
من جهة أخرى فإن ما مييز نظام املناطق تفعيل مفهوم اإلدارة احمللية ومنح مجلس 
املنطقة س������لطة أكبر كما ورد في املادة الرابعة والثالثني من النظام.  حيث نصت املادة 
الرابعة والثالثون من نظام املناطق على ما يلي »إن على اجلهات احلكومية وفروعها في 
املنطق������ة مراعاة قرارات مجلس املنطقة وذلك في املواضيع التي تقع ضمن صالحيات 
املجل������س وإبداء ال������رأي في حال عدم املوافقة، وفي ح������ال وجود خالف يرفع اخلالف 
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إل������ى وزير الداخلية للبت في������ه« )هيئة اخلبراء مبجلس ال������وزراء، 1436ه�(.  وبالرغم 
من املهام االستش������ارية غير التنفيذية للمجلس وعدم منح املجلس صالحيات تنظيمية 
أو إص������دار لوائح تنفيذي������ة، إال أن إضافة املادة الرابع������ة والثالثني يُضفي أهمية لعمل 
املجلس ومينحه س������لطة ولو محدودة للعمل عل������ى تطوير اخلدمات في املنطقة.  أيضاً 
أشار النظام إلى وجوب إشعار املجلس مبخصصات املنطقة من املشاريع ومن امليزانية 
العامة للدولة، مما يعزز مبدأ الشفافية في العمل احلكومي ويعزز كفاءة وفاعلية األداء 

احلكومي ويدعم الدور الرقابي للمجلس.
وعل������ى الرغم من أن أعضاء املجلس معين������ون )رئيس املجلس ونائبه من قبل امللك، 
ورؤوس������اء األجه������زة احلكومية من قبل اجلهاز املركزي، وعش������رة أعضاء من قبل وزير 
الداخلية(، باإلضافة إلى أن التبعية اإلدارية للمجلس هي لوزير الداخلية مما يحد من 
استقالل وصالحيات املجلس عند النظر في أعمال الوزارات األخرى، على الرغم من 
كل ذلك إال أن مجلس املنطقة هو أحد األساليب التنظيمية واإلدارية املهمة نحو تعزيز 
مفه������وم اإلدارة احمللية وأس������لوب اإلدارة الالمركزية في الس������عودية.  باملقابل فإن منح 
مجلس املنطق������ة صالحيات تنفيذية أكبر وخاصة في مجال الرقابة على أداء األجهزة 
احلكومية احمللية، باإلضافة إلى منح املجلس بعض الصالحيات التنظيمية - من إقرار 
أنظمة ولوائح تلبي احتياجات املس������تفيدين من منظمات وأفراد على املس������توى احمللي 
وفق اللوائح الصادرة من مجلس الوزراء )السلطة التنظيمة في اململكة( - يعزز كل ذلك 
من تطبيق احلوكمة احمللية ويس������هم في جودة احلكم احمللي.  أيضاً مشاركة املواطنني 
في اختيار أعضاء املجلس عن طريق االنتخاب تعزز مشاركتهم في إدارة الشأن احمللي 

وتسهم في تعزيز االنتماء احمللي لألفراد.

نظام المجالس المحلية 1420هـ:
تش������ير املادة الثالثة عش������ر من نظام املناطق )1412ه�( إل������ى أن من مهام محافظي 
احملافظات تطوير وتنمية وإدارة املش������اريع والبرامج على مستوى احملافظة، باإلضافة 
إل������ى الرقابة على أداء األجهزة احلكومية والتنس������يق بني فروع األجهزة في احملافظة.  
أيض������اً أقّرت الالئح������ة التنفيذية لنظام املناطق )التعليم������ات املنظمة للمجالس احمللية 
لتنمي������ة وتطوير احملافظات واملراكز الصادرة من وزير الداخلية في 1414ه�(، إنش������اء 
مجال������س للمحافظات وهو م������ا يعد خطوة محورية في تطبيق أس������لوب اإلدارة احمللية 
وتبني مبادئ احلوكمة احمللية في اململكة العربية السعودية.  كما أن الالئحة التنفيذية 
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لنظ������ام املناطق س������عت إلى تطوير الئح������ة تنمية وتطوير القرى الص������ادرة في 1403ه� 
)الرش������ود، 1419ه�(، وحددت الالئحة التعليم������ات اخلاصة بتكوين وآلية عمل املجلس 
احمللي ومهام������ه.  ونظراً لوجود العديد من التعديالت عل������ى الالئحة التنفيذية لنظام 
املناطق منذ إصدارها، لذا سوف يتم االعتماد في هذا الكتاب على آخر تعديل لالئحة 
والذي صدر في 1420ه� حتت مس������مى »التعليمات املنظم������ة للمجالس احمللية لتنمية 

وتطوير احملافظات واملراكز« )هيئة اخلبراء مبجلس الوزراء، 1436ه�(.
يتكون املجلس احمللي من محافظ احملافظة كرئيس ونائب احملافظ كنائب للرئيس، 
وعضوية رؤس������اء فروع األجهزة احلكومية في احملافظ������ة أو املركز باإلضافة إلى عدد 
من األهالي ال يزيد عن خمس������ة يتم تعيينهم من قبل وزير الداخلية ملدة أربع س������نوات 
قابل������ة للتجديد مرة واح������دة.  ونظراً ألن بعض احملافظ������ات واملراكز ليس لديها فروع 
لبع������ض األجهزة احلكومية - وذلك لعدم وجود خدمات تقدم من قبل اجلهة احلكومية 
في احملافظة أو املركز - لذا جند أن املجالس احمللية تتباين في عدد األعضاء بحسب 
ع������دد ف������روع األجهزة احلكومية في احملافظ������ة أو املركز.  كما أن تعداد الس������كان يعد 
ئحة  عنص������راً مؤثراً في حتديد عدد األهالي املعينني كأعضاء ف������ي املجلس.  وفقاً لالاَّ

يرتبط املجلس احمللي إدارياً برئيس مجلس املنطقة )أمير املنطقة(.
أيض������اً مهام املجلس احمللي تتمح������ور حول حتديد احتياج������ات احملافظة أو املركز 
واقتراح املشاريع ومتابعة تنفيذ املشاريع والبرامج والتنسيق بني األجهزة احلكومية في 
احملافظ������ة أو املركز.  وبذلك يكون املجلس احمللي ُمكّم������ل وامتداد ملجلس املنطقة في 
أدائ������ه ملهامه.  وعلى الرغم من أن عضوي������ة املجلس احمللي بالتعيني وليس باالنتخاب، 
ومحدودية االس������تقالل املالي واإلداري للمجلس، وكون صفة املجلس استش������ارية غير 
تنفيذية، إال أن املجلس احمللي ش������كل من أش������كال إش������راك املواطنني في إدارة الشأن 
احملل������ي.  أيضاً مقارن������ًة باملجالس األخرى مثل املجال������س البلدية فإن للمجلس احمللي 
مجال عمل أوس������ع حيث يدخل في اختصاصه كل املواضيع من أعمال البلدية وغيرها 

مثل افتتاح فروع للجامعات أو إنشاء مستشفيات.

نظام المجالس البلدية 1435هـ:
كم������ا أن نظام البلديات والقرى الصادر في 1397ه�، ش������كل نقطة انطالق النتخاب 
جزئ������ي ملمثلني للش������عب في املجال������س البلدية، إال أن أول انتخاب������ات جلزء من أعضاء 
املجال������س البلدية لم تتم إال في 1425ه�، وبعدها في 1431ه�، وأخيراً في 1436ه�، مع 
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السماح للمرأة بالترش������ح والترشيح في االنتخابات لعام 1436ه�.  أيضاً هناك العديد 
من التعديالت على نظام املجالس البلدية ولوائحه التنفيذية منذ صدوره، لذا س������وف 
يت������م التركيز في هذا الكتاب على نظ������ام املجالس البلدية الصادر في 1435ه� والئحتة 

التنفيذية.
إن نظ������ام املجالس البلدية مينح االس������تقالل اإلداري واملالي للمجالس البلدية، وهو 
ما يش������ترك فيه مع بقية املجالس اخلاصة بإدارة الش������أن احمللي مثل مجلس املنطقة 
واملجلس احمللي.  أيضاً يتش������ابه املجلس احمللي مع املجالس األخرى من ناحية املهام، 
بحيث ينصب دور املجلس على اقتراح وإقرار خطط التنفيذ للبرامج واملشاريع املعتمدة 
في امليزانية للمحافظة أو املركز.  أيضاً من مهام املجلس دراس������ة مواضيع مثل إقامة 
املشروعات والرسوم البلدية، وإبداء الرأي حيالها للجهات ذات العالقة.  أخيراً ميارس 
املجلس البلدي الدور الرقابي على أعمال البلدية من خالل االطالع على تقارير س������ير 

العمل في البلدية )هيئة اخلبراء مبجلس الوزراء، 1436ه�(.
باملقابل، يتك������ون املجلس البلدي من ثالثني عضواً كحد أقصى، يتم انتخاب الثُلثني 
)عشرون عضواً( من قبل املواطنني احملليني، ويتم تعيني الثُلث الباقي )عشرة أعضاء( 
من قبل وزير الش������ؤون البلدية والقروية.  كما لوحظ في النظام إش������ارته إلى أن عدد 
أعضاء املجلس ال يزيد عن ثالثني مما يعني أن حجم املنطقة وتعداد الس������كان هو من 
يحدد عدد أعضاء املجلس البلدي للمحافظة أو املركز )متثيل نس������بي(، وهذا مؤش������ر 
إيجاب������ي حيث إن التجمعات الس������كانية الكبيرة ال ميك������ن أن تُعامل بنفس عدد التمثيل 
للتجمعات الس������كانية الصغيرة.  وعلى الرغم من اش������تراط النظ������ام تعيني موظف من 
أمان������ة املنطق������ة أو بلدية احملافظة أو املركز في املجلس البل������دي، إال أن املعينني بحكم 
وظائفهم ال يحق لهم تولي رئاس������ة املجلس أو التصويت وهذا دعم الستقاللية املجلس 
عن البلدية.  أيضاً من مظاهر دعم االس������تقاللية ألعمال املجلس البلدي أنه لم يش������ر 
ف������ي النظام إلى صالحية الوزير بحل املجلس وهو ما مييز النظام احلالي عن األنظمة 

األخرى التي تناولت اإلدارة احمللية مثل نظام البلديات والقرى )1397ه�(.
كم������ا أن من أبرز مواد نظام املجالس البلدية املادة الثالثة واألربعون والتي أش������ارت 
إل������ى أن »قرارات املجلس الصادرة وفقاً ألحكام ه������ذا النظام ملزمة للبلدية في حدود 
صالحياتها واالعتمادات املتوفرة لديها، وعليها رفع ما يتجاوز صالحيتها إلى مرجعها 
اإلداري« )هيئ������ة اخلبراء مبجلس الوزراء، 1436ه�(.  هذا النص منح املجلس س������لطة 
تنفيذية في حدود اختصاصه، باإلضافة إلى املهام االستشارية للمجلس البلدي.  أيضاً 
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باإلضافة إلى إقرار انتخاب جزئي ألعضاء املجلس البلدي فقد أش������ار النظام إلى أن 
من مهام أعضاء املجلس املنتخبني واملعينني التواصل مع املواطنني بشكل مباشر وغير 
مباش������ر واالستماع لشكاويهم واقتراحاتهم ومناقشتها في جدول أعمال املجلس، وذلك 
لتعزيز دور املجلس كممثل للمواطنني، ومس������اهمة ف������ي تلبية احتياجاتهم من خدمات، 

ورسم مستقبل احملافظة أو املركز سعياً نحو حتقيق التنمية احمللية.
وعلى الرغم من وجود جتارب انتخابية سابقة في املجتمع السعودي، إال أنها كانت 
محدودة وفي مجال معني مثل انتخابات األندية األدبية أو جتارب لم تستمر كانتخابات 
احتادات الطلبة في اجلامع������ات.  لذلك ميكن القول إن إقرار االنتخابات البلدية بحد 
ذاته يعد خطوة جيدة، ولكن البد من االستمرار في تطويرها وتعزيز املسيرة نحو تفعيل 
املش������اركة الشعبية في إدارة شؤون الدولة للوصول إلى مشاركة شعبية فاعلة في إدارة 
ش������ؤون الدولة.  كما أن تفعيل املشاركة وترس������يخ التجربة الدميقراطية يتطلب تفعياًل 
لدور وآلية عمل املجلس البلدي، وذلك مبساعدة تلك املجالس على تطبيق النظام الذي 

منح للمجلس سلطة استشارية واسعة وسلطة تنفيذية محدودة.  
من جهة أخرى فإن تعزيز دور املجلس - بإضافة س������لطة إقرار أو تفس������ير األنظمة 
واللوائح الصادرة من مجل������س الوزراء أو من األجهزة املركزية مبا يتالءم مع املتطلبات 
احمللية والرقابة على تنفيذها، أو على األقل إبداء الرأي في األنظمة التي متس عملهم 
قبل إقراراها - كل ذلك من شأنه تعزيز دور املجلس ليكون أداة فاعلة في إدارة الشأن 
احمللي ويعك������س تطلعات ورغبات األفراد واملنظمات ويس������هم في دع������م تبني وتطبيق 
احلوكمة في القطاع العام.  كما أن زيادة األعضاء املنتخبني في املجلس يدعم مشاركة 
سياس������ية وإدارية أوس������ع للمواطنني.  وأخيراً فإن إقرار صالحية رقابية أكبر للمجلس 
البل������دي على أداء األجهزة احلكومية احمللية عنصر مه������م نحو تطبيق مبادئ احلوكمة 

في القطاع العام.

اإلطار التنظيمي اإلداري لإلدارة المحلية في السعودية:
عن������د احلديث عن اإلدارة احمللية في الس������عودية البد من ق������راءة تاريخية للتنظيم 
اإلداري للمجالس التي من مهامها إدارة الش������أن احمللي.  وبالنظر في األنظمة املنظمة 
للمجالس املختلفة جند أنه وعلى الرغم من وجود نصوص صريحة تدعم االس������تقالل 
املالي واإلداري للمجالس احمللية )مجلس املنطقة، واملجلس احمللي، واملجلس البلدي(، 
إال أن املمارسة الفعلية تبني عدم وجود استقالل حقيقي لتلك املجالس.  باإلضافة إلى 
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أن األنظمة احلالية حت������دد االرتباط التنظيمي لتلك املجالس بوزارة من الوزارات مما 
يؤثر على اس������تقاللية تلك املجالس )الشيحة 1429ه�؛ مهنا 2004(.  حيث إن األنظمة 
الصادرة بهذا الش������أن حتدد االرتباط التنظيمي بوزارة من الوزرات )وزارة الداخلية أو 
وزارة الش������ؤون البلدية والقروية( في كل مراحل عمل املجلس من تعيني أعضاء، ورفع 
تقارير، وحل نزاعات بني األعضاء.  باإلضافة إلى أن تقييم أداء املجالس بش������كل عام 
والتأك������د من التزام األعضاء بأدائهم ملهامهم املوكل������ة إليهم هي من صالحيات الوزارة 

املختصة.
وبالنظر في الس������ياق التاريخي جند أن إنشاء وكالة الوزارة لشؤون البلديات التابعة 
لوزي������ر الداخلية صدر في عام 1382ه�، وذلك لإلش������راف عل������ى أعمال البلديات على 
مس������توى اململكة.  ونتيجًة للتطور الكبير في املش������اريع التنموية وزيادة عدد السكان مت 
حتويل الوكالة إلى وزارة مبس������مى وزارة الش������ؤون البلدية والقروية في 1395ه�.  حيث 
إن مه������ام الوزارة تتمحور في التخطيط العمراني واإلش������راف على األعمال البلدية من 
نظاف������ة وصيان������ة وصحة البيئة في جمي������ع مناطق اململكة.  وتباع������اً لذلك صدر نظام 
البلديات والقرى في 1397ه� والذي مبوجبه مت إنشاء البلديات في مدن وقرى اململكة، 
ومنح وزارة الش������ؤون البلدية والقروية صالحيات شبه كاملة في اإلشراف على أعمال 
البلديات )الرش������ود، 1419ه�(.  وفقاً لنظام البلديات والق������رى فإن البلديات واملجلس 
البلدي ترتبط تنظيمياً بوزير الشؤون البلدية والقروية.  كما أن إنشاء البلديات وتعيني 
مسؤوليها ومراقبة أدائها من اختصاص الوزارة.  أيضاً لم تختلف األنظمة التي صدرت 
الحقاً في حتديد االرتباط التنظيم������ي للبلدية واملجالس البلدية، حيث إن كل األنظمة 
وآخرها نظام املجالس البلدية الصادر في 1435ه� قد حدد االرتباط التنظيمي للبلدية 

واملجالس البلدية بوزير الشؤون البلدية والقروية.  
باملقاب������ل، فإن مجلس املنطقة واملجلس احمللي مت ربطهما تنظيمياً بوزارة الداخلية.  
وفق������اً لنظام املناطق الص������ادر في 1412ه� والئحتة التنفيذية ف������ي 1420ه� فإن تعيني 
عشرة أعضاء من األهالي في مجلس املنطقة، وخمسة أعضاء في املجلس احمللي، يتم 
من قبل وزير الداخلية بعد رفع املقترحات من أمير املنطقة.  أيضاً املرجع لكل أعمال 
املجلس������ني وحتديد آلية صرف املكافآت املالية حتدد من قب������ل وزير الداخلية.  وعلى 
الرغم من أن جميع األنظمة اخلاصة بإدارة الش������أن احمللي تش������ير إلى وجوب التنسيق 
ب������ني األجهزة احلكومية املختلفة في أداء املجالس ألعمالها، إال أن االرتباط التنظيمي 

يؤثر على أداء املجالس ألعمالها وعلى استقاللها املالي واإلداري.
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كم������ا أن االرتباط التنظيم������ي ال يؤثر فقط على اس������تقاللية املجالس بل يؤثر على 
التنسيق بني املجالس واألجهزة احلكومية األخرى.  حيث إن االرتباط التنظيمي بأحد 
ال������وزارات قد يضيف طبقة جديدة من البيروقراطية اإلدارية وخاصة إذا كان املوضوع 
ال������ذي يبحث������ه أحد املجالس له عالق������ة بأكثر من جهة إدارية.  ورغ������م أن كل األنظمة 
املتعلقة بإدارة الش������أن احمللي تدعم التنسيق بني اجلهات احلكومية واملجالس املختلفة، 
إال أن غي������اب التمثيل لبعض األجهزة احلكومية في بعض مجالس احملافظات واملراكز 
يقلل من مس������توى التنس������يق اإلداري بني األجهزة احلكومية.  لذا فإن تفعيل االستقالل 
اإلداري واملالي والتنظيمي لتلك املجالس يعزز من استقالليتها ويدعم إنتاجيتها بعيداً 
عن البيروقراطية وسلبياتها، مع وجوب إقرار نظام يحدد املهام وأسلوب الرقابة وآلية 

التنسيق ويضمن أداء املجالس ملهامها على أكمل وجه.
اجلدول )2( يوضح مناذج اإلدارة احمللي في السعودية مع اإلشارة إلى النظام الذي 

بني عليه املجلس ومهام وطبيعة عمل كل مجلس.
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مستقبل اإلدارة المحلية في السعودية:
مفهوم اإلدارة احمللية وإدارة الش������أن احمللي في السعودية من املواضيع التي أخذت 
حيزاً كبيراً من النقاش������ات العامة والعناوين الرئيس������ية لكثير من املؤلفات واملؤمترات 
احمللي������ة والوطنية.  في دراس������ة ملهنا )2004( مت تقيي������م أداء جتربة اإلدارة احمللية في 
الس������عودية، وعل������ى الرغم من أن الباحث ي������رى أن هناك تقدماً ملحوظ������اً )في اهتمام 
احلكومة بأهمية تفعيل أس������لوب اإلدارة احمللية والالمركزية اإلدارية في إدارة الش������أن 
احملل������ي في اململك������ة( إال أن الباحث يعتقد أن أنظمة املجال������س احمللية والبلدية حتتاج 
إلى تطوير وقبل ذلك تفعيل ملا هو موجود، مثل تفعيل االستقالل املالي واإلداري لتلك 
املجالس.  نتائج الدراس������ة أش������ارت إل������ى أن غياب التمثيل لبع������ض األجهزة احلكومية 
املركزي������ة في بعض املناطق، وضعف التنس������يق بني املجالس واألجه������زة املركزية، وبني 
األجهزة احلكومية احمللية أدى إلى ضعف مخرجات اإلدارة احمللية في السعودية وأّثر 
س������لباً على أداء املجالس احمللية ملهامها.  وفقاً ملهن������ا )2004(:  »وبالرغم من أن نظام 
اإلم������ارات ]نظام املقاطعات ع������ام 1383ه�[ قد نص على خضوع األجهزة لإلش������راف 
املباشر ألمير املنطقة فإن واقع احلال يسير خالفاً لذلك حيث اتصال اإلدارات احمللية 
مباش������رًة بالوزارة أو الدائرة الرئيس������ية التابع لها بالعاصم������ة “الرياض” مما نتج عنه 
الكثير من االزدواجية وعدم التنس������يق املناس������ب فى نوع ومس������توى اخلدمات« )مهنا، 
2004، ص 8(.  باإلضاف������ة إلى ضعف تأهيل وتدري������ب العاملني في اإلدارات احمللية، 
ي������رى مهنا )2004( أن تعدد األجهزة الرقابية على أداء اإلدارات واملجالس احمللية أدى 
إل������ى ازدواجية وتأثير س������لبي على أداء األجهزة واملجالس املعني������ة باإلدارة احمللية في 
السعودية نتيجة انشغال املجالس بإعداد التقرير والرد على االستفسارات وعدم وجود 
جه������ة رقابية موحدة.  كما أدى إلى ضعف وتش������تت الرقابة على أداء املجالس وغياب 
التفاع������ل املطلوب بني أعضاء املجالس من جهة واملس������تفيدين من مواطنني ومنظمات 

غير حكومية من جهة أخرى، مما أثر على كفاءة وفاعلية املجالس احمللية.
من جهة أخرى فإن تعزيز االستقالل اإلداري ومنح صالحية رقابية أكبر للمجالس 
احمللية )مجلس املنطقة واملجلس احمللي واملجلس البلدي( هي توصيات دراسة للشيحة 
)1434ه�������( عن آلي������ة تفعيل دور املجالس في تعزيز فاعلية وكف������اءة اإلدارة احمللية في 
اململكة.  حيث يرى الشيحة )1434ه�( أن إشراك املجالس احمللية في صنع السياسات 
العامة واتخاذ القرارات على املس������توى الوطني واحمللي س������وف يسهم في تفعيل مفهوم 
اإلدارة احمللية، ويعزز تطبيق أسلوب الالمركزية اإلدارية وبالتالي تعزيز جودة اخلدمات 
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العام������ة املقدمة للمواطنني.  كما يرى الش������يحة )1429ه�������( أن “جعل احملليات )املدن 
والقرى والهجر( مس������ؤولة عن إدارة شؤونها وله�ا كامل الصالحيات اإلدارية واملالية لم 
يعد أمراً اختياريا، بل ض�رورة حتتمه�ا املتغيرات السياس������ية واالقتصادية واالجتماعية 
والس������كانية الداخلية واخلارجي�ة” )الشيحة، 1429ه�، ص17(.  باإلضافة إلى مطالبته 
بتوس������يع دائرة مهام املجال������س احمللية وعدم التركيز على األعم������ال البلدية فقط يرى 
الش������يحة )1429ه�( أن تفعيل االستقاللية املالية واإلدارية للمجالس واإلدارات احمللية 
وتوحيد ارتباطها التنظيمي ال يس������اعد فق������ط على تعزيز كفاءة العمل احلكومي وتلبية 
احتياجات األفراد واملنظمات على املس������توى احمللي، بل يؤثر إيجاباً على تبني وتطبيق 
احلوكمة احمللية مبا تش������مله من محاربة الفس������اد وتعزيز مستوى الرقابة على األجهزة 

احلكومية وحتديد املهام واملسؤوليات وحتقيق التنمية احمللية.
مما س������بق يتضح أن وجود متثيل أكبر للمواطنني في املجالس احمللية ضرورة نحو 
تعزي������ز االنتماء الوطني واالس������تفادة من رأس املال البش������ري وتلبية احتياجات األفراد 
م������ن اخلدمات العامة واملس������اهمة في حتقيق التنمية على املس������توى احمللي والوطني.  
أيض������اً يتطلب تبني وتطبيق مبادئ احلوكمة احمللية تعزيز مس������توى الش������فافية وتفعيل 
الدور الرقابي للمجالس احمللية.  كما أن توس������يع نطاق عمل تلك املجالس لتش������مل كل 
ما يهم الش������أن احمللي من أعمال بلدية وغيرها مطلب ُملح نحو تفعيل اإلدارة احمللية.  
أيضاً إش������راك املجالس في صنع السياسات العامة احمللية يسهم في تلبية احتياجات 
وتطلعات املستفيدين من اخلدمات وحتقيق أهداف التنمية الوطنية مع مراعاة التركيبة 

االقتصادية واالجتماعية لكل منطقة.
من جهة أخرى تش������كل األعم������ال البلدية األهمية األكبر بالنس������بة للمجتمع احمللي 
وخاصًة احملافظات واملراكز، ولكن بالنسبة ملجالس املناطق فإن إشراك مجلس املنطقة 
في العملية التنظيمية مبا يشمله ذلك من إصدار أنظمة أو لوائح يعزز من دور املجلس 
في اإلدارة احمللية، ويقلل العبء على األجهزة املركزية وذلك بتبني أس������لوب إدارة أقل 
مركزية.  إن إعادة النظر في صالحيات مجلس املنطقة ومنحه مزيداً من الصالحيات 
التنفيذية وإقرار القوانني احمللية عنصر مهم للتخفيف من املركزية وتعزيز جودة العمل 
احلكومي.  لذا من املناس������ب أن يتم وض������ع آلية تضمن متثياًل أكبر للمواطنني في تلك 
املجالس ووجود تكام������ل في عمل املجالس )احمللي والبلدي ومجلس املنطقة(، لتحقيق 

الكفاءة والفاعلية في اإلدارة احمللية.
في دراس������ة عن اإلدارة احمللية في الس������عودية يرى Alkadry )2015( أن أس������لوب 
املركزي������ة اإلدارية هو الس������ائد على الرغم م������ن أن البنية التنظيمي������ة واإلدارية تدعم 
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تعزي������ز دور اإلدارات احمللية في إدارة ش������ؤونها.  حيث يعتق������د Alkadry )2015( أنه 
نظراً حملدودية اإليرادات احمللية وغياب مس������اهمة حقيقة من قبل اإلدارات واملجالس 
احمللية في صياغة اخلطط اإلس������تراتيجية والتشغيلية على املستوى احمللي والوطني، 
كل ذل������ك يضعف م������ن دور اإلدارات احمللية في تقدمي اخلدم������ات للمواطنني والرقابة 
على األداء احلكومي.  باإلضافة إلى غياب سلطة تنفيذية للحاكم اإلداري في املنطقة 
على اإلدارات احمللية، فإن غياب معايير واضحة ملتابعة البرامج واملش������اريع احلكومية 
ومدى حتقيقها ألهدافها وضعف التنسيق بني اجلهات احلكومية يؤثر سلباً على إدارة 
الشؤون احمللية بكفاءة وفاعلية.  وفقاً ل� )Alkadry (2015 فإن أكبر قضية ملحة تواجه 
التنظيم على املس������توى احمللي في اململكة العربية السعودية هي غياب متكني املسؤولني 
احملليني من املساهمة الفعلية في التخطيط والتنفيذ واملشاركة في صنع القرارات على 
املستوى احمللي والوطني، على الرغم من أن البناء التنظيمي مت وضعه ليخدم املصالح 
احمللية، ويعزز تطبيق أس������لوب الالمركزية اإلدارية مث������ل نظام املناطق ونظام املجالس 
البلدي������ة، لكن املمارس������ة الفعلية تبني خ������الف ذلك.  كما أن غي������اب التحديد الواضح 
حلجم الصالحيات املمنوحة للمسؤولني احملليني والتي متكنهم من التخطيط والتنفيذ 
للمشاريع والبرامج على املستوى احمللي أدى إلى وجود تأثير وهمي لالمركزية اإلدارية، 
أو ما يس������ميه الكاتب "the mirage effect".  حيث إن هذا التأثير الوهمي هو نتيجة 
لوجود بنية تنظيمية وإدارية تدعم تطبيق أس������لوب الالمركزية اإلدارية، على الرغم من 
أن أغلب القرارات واألنظمة تصدر من جهة مركزية أو على مستوى وطني وهذا يكرس 
أسلوب املركزية اإلدارية.  أيضاً هذه احلالة اإلدارية تثير تساؤالً عن مدى الفائدة من 
إج������راء االنتخابات واملجالس احمللية بالنظر إلى أن احلكومات واملجالس احمللية لديها 

  .(Alkadry, 2015( سلطات محدودة
إن أول خط������وة لتعزي������ز كفاءة وفاعلي������ة اإلدارة احمللية تكمن في حتديد األس������لوب 
اإلداري الذي تنوي احلكومة تبنيه.  لكل أسلوب إداري مميزاته وعيوبه، سواء املركزية 
أو الالمركزي������ة، وهذا يعتمد على البنية االقتصادية واالجتماعية والتنظيمية واإلدارية 
للدول������ة.  لذا فإن اختيار األس������لوب األكثر مالئمة ليتم تطبيقه على املس������توى احمللي 
والوطني مع االس������تفادة من التجارب اإلقليمية والدولية ف������ي هذا املجال هي عناصر 
مهمة نحو تعزيز كفاءة وفاعلية اإلدارة احمللية ومتكني احلكومة واملسؤولني احملليني من 
إدارة الش������ؤون احمللية وتقدمي خدمات ذات جودة للمستفيدين والوصول إلى مستويات 
متقدمة في مؤشرات احلوكمة الرشيدة.  باإلضافة إلى أن تبني أسلوب محدد يتطلب 
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أدوات محددة مثل تبني أنظمة وإجراءات وأس������لوب عمل يتفق مع األس������لوب اإلداري، 
ويسهم في االس������تفادة القصوى من املوارد البشرية واالقتصادية املتاحة على املستوى 

.(Alkadry, 2015( احمللي
وعل������ى الرغم من تبّن������ي احلكومة الس������عودية للكثير من األنظمة واللوائح وإنش������اء 
مجالس الغرض منها تعزيز ودعم مفهوم اإلدارة احمللية وأس������لوب الالمركزية اإلدارية 
إال أن أداء اإلدارة احمللية في الس������عودية ما زال أقل من املأمول.  مما ال ش������ك فيه أن 
هناك حركة إصالحات سياس������ية وإدارية في اململكة العربية الس������عودية في السنوات 
األخيرة، إال أن هذه احلركة اإلصالحية حتتاج إلى تفعيل لألنظمة واللوائح القائمة مع 
اس������تمرار التطوير لتلك األنظمة لتتماشى مع احلاجات والتطلعات املتجددة للمواطنني 
واملنظمات غير احلكومية على املس������توى احمللي والوطني.  كما أن إصدار األنظمة هو 
خطوة مهمة في طريق اإلصالح، لكن األهم هو تطبيق هذه األنظمة على أرض الواقع 
وتطويره������ا - كلما دعت احلاجة إلى ذلك - مما يع������زز ويدعم تطبيق مبادئ احلوكمة 
في القط������اع العام ويرفع من كفاءة وفاعلية أداء احلكومة، ويضمن جودة التش������ريعات 
وتطبيقها، ويسهم في مكافحة الفساد.  أيضاً إنشاء جهة حكومية مسؤولة عن اإلدارة 
احمللي������ة في اململكة وتفعيلها موضوع يحتاج إلى اهتمام ودراس������ة واطالع على جتارب 
الدول في هذا املجال، حيث إن التجارب تش������ير إلى نتائ������ج إيجابية في تطبيق مفهوم 
وأس������لوب اإلدارة احمللي������ة في الدول التي تبنت هذا املدخ������ل مما عزز جودة اخلدمات 

املقدمة للمستفيدين.

نحو تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام السعودي:
ان إشراك املواطنني في إدارة شؤون الدولة عنصر مهم ومحوري في تبني وتطبيق 
مبادئ احلوكمة في القطاع العام.  كما ذكرنا سابقاً، فإن تطبيق مبادئ احلوكمة يختلف 
بني الدول وفقاً لطبيعة النظام السياسي واالقتصادي والتنظيمي وحتى االجتماعي لكل 
دولة، حيث إن هذه العوامل تؤثر على توقيت وأس������لوب تبني احلوكمة في القطاع العام 
من قبل احلكومات.  كما أن التطبيق السريع وغير املُتدرج ملبادئ احلوكمة قد يؤدي إلى 
نتائج عكس������ية أو اضطرابات سياسية أو اقتصادية.  لذا فإن التدرج في تطبيق مبادئ 
احلوكمة بشكل مخطط له ووفق آلية محددة يضمن احلصول على النتائج املرجوة من 
تطبيق احلوكمة في القطاع العام مثل تعزيز الش������فافية ومحاربة الفساد وتعزيز جودة 

العمل احلكومي ومستوى اخلدمات العامة.
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م������ن جهة أخرى فإن إعادة تفعيل مجلس الش������ورى وإقرار نظ������ام املجالس البلدية 
باإلضافة إلى خطوات أخرى كإقرار اإلس������تراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، خطوات 
اتخذتها اململكة نحو تعزيز مش������اركة املوطنني في إدارة شؤون الدولة وصنع السياسات 
العام������ة واتخاذ الق������رارات.  أيضاً ميكننا القول إن العديد م������ن اخلطوات واإلجراءات 
مهم������ة لتفعيل احلوكمة في القط������اع العام في اململكة العربية الس������عودية، ومن أهمها 
وجود خطة إس������تراتيجية لتطبي������ق عناصر احلوكمة في القط������اع العام مع وضع إطار 
زمني محدد للوصول إلى مستويات متقدمة في مستويات احلكم الرشيد وتعزيز جودة 

احلكم في السعودية.
من جهة أخري، يُعرِّف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي منظمات املجتمع املدني بأنها 
»مجموعة الروابط التي ينظم بها املجتمع نفسه بصورة طوعية« )برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي، 1997م، ص.9(، مث������ل النقابات واجلمعيات غير الهادفة للربح.  كما أن دور 
منظمات املجتمع املدني في تعزيز احلكم الرش������يد هو دور جوهري ومهم.  وفقاً للبنك 
الدولي فإن »احلكم اجليد يتطلب - بالطبع - العديد من اخلطوات من جانب احلكومة، 
ولكن يتطلب أيضاً مش������اركة فاعلة من قبل الشعب« )البنك الدولي، 2003م، ص.17(.  
أيضاً في دراسة ل� )احلزمي، 2012م( عن دور املجتمع املدني في تعزيز اإلدارة واحلكم 
الرش������يد في اململكة العربية الس������عودية يرى أن عدم وج������ود منظمات للمجتمع املدني 
كان له تأثير س������لبي كبير على تطبيق مبادئ احلوكمة الرش������يدة في الس������عودية.  كما 
أن اإلس������تراتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الفس������اد التي اعتمدتها احلكومة 
الس������عودية في 2008 )1428ه�( تشير إلى أن »مش������اركة مؤسسات املجتمع املدني في 
حماي������ة النزاهة ومكافحة الفس������اد« أحد العناصر املهمة في مكافحة الفس������اد )الهيئة 
الوطنية ملكافحة الفساد، 1434ه�، ص.5(.  لذا فإن تفعيل دور منظمات املجتمع املدني 

عامل أساسي للوصول إلى مستويات متقدمة في تطبيق احلوكمة في القطاع العام.
أيضاً ونتيجة لغياب مجلس تش������ريعي منتخب من قبل املواطنني في اململكة العربية 
السعودية، فإن منظمات املجتمع املدني هي القناة املُنّظمة التي يُسهم فيها املواطن في 
الرقابة على أداء احلكومة وبدرجة أقل املس������اهمة بإدارة الش������ؤون احمللية للمواطنني.  
لذلك ال بد من تفعيل مشاركة منظمات املجتمع املدني في إدارة شؤون الدولة باعتبارها 
عنص������راً مهماً في عملي������ة تطبيق احلوكمة في القطاع العام.  وفي نفس الس������ياق أقر 
مجل������س الوزارء في اململكة نظام اجلمعيات واملؤسس������ات األهلية في 1437/2/18ه�، 
والذي يهدف إلى »تنظيم العمل األهلي وتطويره وحمايته، وتعزيز مس������اهمة املواطنني 
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في إدارة املجتمع، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي وحتقيق التكافل االجتماعي، ويؤسس 
هذا النظام إطاراً تش������ريعياً لعمل اجلمعيات واملؤسسات األهلية يُبنّي األحكام اخلاصة 
بتأسيسها وإدارتها واإلشراف عليها« )جريدة الرياض، 1437ه�(.  لذا فإن إقرار النظام 
خطوة مهمة نحو تعزيز مس������اهمة املواطنني ومنظمات املجتمع املدني في إدارة شؤون 
الدولة، باإلضافة إلى التأكيد على توجه احلكومة نحو دعم تطبيق مبادئ احلوكمة في 
القط������اع العام.  كما أن تنفيذ الالئحة التنفيذية لنظام اجلمعيات واملؤسس������ات األهلية 
الصادرة في 1437/6/11ه� يبش������ر بعهد جديد من مساهمة منظمات املجتمع املدني 

في إدارة شؤون الدولة.
من جهة أخرى يرى البنك الدولي أن »التنمية في منطقة الش������رق األوسط وشمال 
إفريقيا – على املستويات االقتصادية، واالجتماعية، واإلنسانية – يعيقها ضعف إدارة 
احلك������م العامة الذي تختلف في������ه املنطقة عن باقي العالم« )البن������ك الدولي، 2003م، 
ص.3(، وه������ذا ينطب������ق على اإلدارة العام������ة واإلدارة املالية في الس������عودية.  وللوصول 
إلى مس������تويات متقدمة من احلكم الرش������يد أيضاً ال بد للحكومة السعودية من أن تبدأ 
بإصالح األنظمة املالية واإلدارية املطبقة في الس������عودية.  فمثاًل مس������توى الش������فافية 
ف������ي امليزانية العامة للدولة منخفض جداً وُطرق اإلعداد والتنفيذ يش������وبها الكثير من 
اخلل������ل وعدم الوضوح، مما أّدى إلى وجود هدر غير مح������دد للمال العام نتيجة غياب 
الش������فافية في امليزانية العامة )Albassam, 2011b).  كما أن حتديث أنظمة امليزانية 
العام������ة – آخر حتديث كان في ع������ام 1953 )1373ه�( - باإلضافة إلى أهمية حتديث 
أنظمة ش������ؤون املوظفني احلكوميني، كل ذلك س������وف يدعم اإلنتاجية ويسهم في زيادة 
  .(Abdellatif 2003; Albassam 2011b; IMF 2010( فاعلية أداء احلكومة احلكومة
أيضاً أضعف تداخ������ل مهام اجلهات الرقابية على امليزانية واألعمال اإلدارية للحكومة 
باإلضاف������ة إلى الدور االستش������اري غير التنفيذي لبعض اجله������ات )مثل ديوان املراقبة 
 Albassam, العامة ومجلس الشورى( من الدور الرقابي لتلك اجلهات )البسام، 2014؛
2011a(.  لذلك فإن منح استقاللية - إدارية ومالية - لتلك املجالس والهيئات ومنحها 
دوراً تنفيذياً ورقابياً أكبر باإلضافة إلى توحيد عمل اجلهات الرقابية، من ش������أن ذلك 
أن يدعم اإلصالحات االقتصادية واإلدارية نحو حتقيق مستويات متقدمة في احلوكمة 

الرشيدة ويُعّزز مستوى الشفافية ويرفع من كفاءة وفاعلية أداء احلكومة.  
أخيراً وعلى الرغم من تبّني احلكومة السعودية للكثير من األنظمة واللوائح وإنشاء 
مجالس وهيئات الغرض منها تعزيز ودعم احلوكمة الرش������يدة إال أن أداء السعودية في 
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مؤش������رات احلوكمة الرش������يدة ما زال أقل من املأمول )البس������ام، 2014(.  أيضاً مما ال 
ش������ك فيه أن هناك حركة إصالحات سياسية وإدارية في اململكة العربية السعودية في 
الس������نوات العش������ر األخيرة، إال أن هذه احلركة اإلصالحية حتتاج إلى تفعيل لألنظمة 
واللوائ������ح.  وعلى الرغم من أن إصدار األنظمة ه������و خطوة مهمة في طريق اإلصالح، 
لك������ن األهم هو تطبيق ه������ذه األنظمة على أرض الواقع والذي من ش������أنه أن يرفع من 
كفاءة وفاعلية أداء احلكومة، ويضمن جودة التشريعات وتطبيقها، ويسهم في مكافحة 
الفس������اد.  لذلك فإن تفعيل األنظمة واللوائح التي تدعم تبني وتطبيق مبادئ احلوكمة 
ف������ي القطاع الع������ام يعزز كفاءة أداء احلكوم������ة ويدعم التنمي������ة االقتصادية على املدى 
الطويل.  أيضاً ال بد من وجود تنس������يق بني مهام اجلهات املختلفة ذات االختصاصات 
املتداخلة مثل جه������ات الرقابة املالية واإلدارية، لكي تكون املهام واضحة لكل جهة ومن 
ثم تكون املسؤولية محّددة.  باإلضافة إلى ما سبق ولتعزيز جودة احلكم في السعودية، 
ال بد من دعم وتنظيم مشاركة اجلهات غير احلكومية )القطاع اخلاص واملنظمات غير 
الربحي������ة( واملواطنني في صياغة األنظمة واللوائح، وف������ي عملية اتخاذ القرارات على 

األقل على املستوى احمللي.

ملخص الفصل:
تختلف الدول من حيث تبني أسلوب معني لتطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام 
تبعاً الختالف التركيبة التنظيمية واالقتصادية للدولة.  ففي الدولة النامية مثاًل يكون 
تطبيق مفهوم اإلدارة احمللية وأس������لوب الالمركزية اإلدارية طريقة مناسبة نحو تطبيق 
احلوكمة في القطاع العام.  من جهتها خطت اململكة العربية الس������عودية خطوات مهمة 
نحو تعزيز مس������توى مش������اركة األفراد في رسم السياسات العامة على املستوى الوطني 
واحمللي.  كما أن إنشاء مجلس املنطقة واملجلس احمللي - باإلضافة إلى انتخاب جزئي 
ألعضاء املجالس البلدية وإقرار نظام اجلمعيات واملؤسس������ات األهلية - كلها خطوات 

مهمة نحو تفعيل مشاركة األفراد في إدارة الشأن احمللي وعلى املستوى الوطني.  
باملقابل، فإن تفعيل األنظمة اخلاصة بتلك املجالس - ومنحها صالحيات تنظيمية 
وتنفيذي������ة باإلضافة إلى تعزيز دورها االستش������اري ومنح منظمات املجتمع املدني دوراً 
أكبر في املش������اركة في إدارة الش������أن العام احمللي وعلى املس������توى الوطني - يسهم كل 
ذلك بش������كل كبير في تبني وتطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام وتعزيز مستويات 
احلوكمة الرش������يدة.  إن إشراك منظمات املجتمع املدني في صياغة األنظمة واللوائح 
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وتفعيل دورها الرقابي يسهم في تطبيق مبادئ احملاسبة واملساءلة وبالتالي تعزيز كفاءة 
وفاعلي������ة األداء احلكومي كعنصر مهم من عناص������ر احلوكمة في القطاع العام.  فمثاًل 
)إشراك هيئة احملاس������بني السعوديني في صياغة األنظمة املالية وهيئة املهندسني في 
الرقابة على املشاريع وهيئة احملامني في صياغة األنظمة واللوائح وجمعية اإلدارة في 
التنظيم اإلداري لألجهزة احلكومية( أمثلة على وس������ائل مهمة نحو إش������راك منظمات 

املجتمع املدني في إدارة الشأن العام.
م������ن جهة أخرى تتعدد املقاييس اخلاصة بقياس جودة احلكم في القطاع العام، إال 
أن هذه املقاييس تختلف فيما بينها من حيث طبيعة املقياس وطريقة بنائه.  لذا فهناك 
مقايي������س محلية ومقاييس إقليمية تغطي منطقة جغرافية محددة )إقليمية( باإلضافة 
إل������ى املقاييس الدولية.  أيضاً املقاييس تختلف من حي������ث مكوناتها وعناصرها، فكما 
أن هناك مقاييس ش������املة لعناصر احلوكمة جند أن بعض املقاييس تركز على عناصر 
محددة من عناصر احلوكمة مثل الش������فافية أو حرية التعبير أو املش������اركة السياسية.  
ونظراً لشمولية ومصداقية مقياس احلوكمة الدولي كأحد أهم مقاييس احلوكمة على 
املس������توى الدولي، مت إفراد فصل مس������تقل الس������تعراض وحتليل املقياس مع ذكر أمثلة 

تطبيقية لكيفية قياس مؤشرات احلوكمة جلودة احلكم.
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الفصل التاسع
مقياس الحوكمة الدولي

Worldwide Governance Indicators (WGI)
تطبيق عملي لمقاييس الحوكمة في القطاع العام

ته������دف احلوكمة في القطاع العام إلى تعزيز مس������تويات الش������فافية وحتديد املهام 
واملس������ؤوليات للموظفني احلكوميني واملس������تفيدين من اخلدمات العامة وتطبيق العدل 
واملس������اواة بني أفراد املجتمع وتعزيز كفاءة وفاعلية األداء احلكومي.  وعلى الرغم من 
االتفاق على تلك املبادئ للحكم الرش������يد إال أن قياس م������دى تبني وتطبيق احلكومات 
لتل������ك املب������ادئ يعد أحد أبرز املواضيع التي تس������هم في صنع القرارات على املس������توى 
الدول������ي واحمللي.  لذا فإن العديد من املنظمات الدولية واإلقليمية س������عت إلى إصدار 
مؤش������رات لقياس جودة احلكم، هذه املؤش������رات تختلف بحس������ب العناصر املكونة لها 

ونطاقها اجلغرافي واملنهجية العلمية املستخدمة في بنائها. 
كما أن قياس مستوى احلوكمة في القطاع العام عامل مهم نحو تبني وتطبيق مبادئ 
احلوكمة من قبل احلكومات.  حيث إن املقاييس واملؤش������رات تس������هم في حتديد اخللل 
في عملية تطبيق عناصر احلوكمة من قبل احلكومات، وبالتالي تعد هذه املقاييس أداة 
مهمة ملتخذ القرار احمللي، وذلك باالس������تفادة من نتائج هذه املقاييس في تطوير العمل 
اإلداري والتنظيمي للدولة.  أيضاً املنظمات الدولية واجلهات املانحة تس������تخدم نتائج 
مؤش������رات قياس احلوكمة في حتديد نوعية املس������اعدة لدولة ما، باإلضافة إلى تقييم 
قدرة احلكومة على الوفاء بالتزاماتها واالستفادة من املساعدات واملوارد املتاحة لها.  
أيضاً نتائج املقاييس والتقارير والدراسات املبنية على هذه النتائج تساعد اجلهات 
الرقابي������ة احلكومية وغير احلكومية في أدائها ملهامه������ا الرقابية.  كما أن العالقة بني 
احلوكمة والتنمية االقتصادية والبشرية جتعل من نتائج تلك املقاييس واملؤشرات عنصراً 
مهماً ملعرفة أس������باب وطرق حتقيق التنمية على املستويني الوطني واحمللي، وحتى على 
املستوى الدولي وبني الدول.  لذا جند أن نتائج هذه املقاييس تشكل عنصراً مهماً نحو 

تعزيز جودة احلكم على املستوى الدولي وعلى مستوى الدولة بشكل خاص.
من جهة أخرى فإن وجود مقياس ش������امل لكل عناصر احلوكمة ويتصف باملوثوقية 
لي������س هدف������اً بحد ذات������ه، وإمنا نتائج تل������ك املقاييس هي ما ميكن االس������تفادة منه في 
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تقيي������م اجلهود احلكومية في تعزيز تبني وتطبي������ق عناصر احلوكمة.  وعلى الرغم من 
وجود العديد من املقاييس واملؤش������رات لقياس مستوى تبني وتطبيق احلكومات ملبادئ 
احلوكمة في القطاع العام، وجودة احلكم ومس������تويات احلكم الرشيد، إال أن القليل من 
هذه املؤش������رات يتصف بالش������مولية والدقة.  حيث إن أغلب هذه املؤشرات واملقاييس 
تركز على موضوع محدد من مواضيع احلوكمة مثل الشفافية أو الدميقراطية.  أيضاً 
جزء كبير من هذه املؤش������رات ذو طابع إقليمي، حيث تركز على منطقة معينة مثل قارة 

محددة أو منطقة اقتصادية معينة.  
ولضرورة وجود مقياس للحوكمة يتصف بالشمولية )من ناحية املوضوعات والتغطية 
اجلغرافية، باملوثوقية، ويستخدم منهجية علمية مناسبة في بنائه، وتكون نتائجه عملية 
ميكن االستفادة منها من قبل احلكومات واملنظمات في تقييم مستويات احلوكمة للدول( 
تبّن������ى البنك الدولي إصدار مقياس عاملي للحوكمة في القطاع العام مبس������مى “مقياس 
احلوكم������ة الدول������ي - )Worldwide Governance Indicators (WGI”.  حيث يتبنى 
مقياس احلوكم������ة الدولي مفهوماً للحوكمة في القطاع العام على أنها أس������لوب إداري 
وتنظيمي إلدارة ش������ؤون الدولة.  بحيث يش������مل عملية اختيار احلكومة ومراقبة أدائها 
واس������تبدالها.  أيضاً قدرة احلكومة على صياغة وتطبيق سياس������ات عامة سليمة وذات 
جودة وحتقق الهدف املطلوب.  باإلضافة إلى احترام حقوق املواطنني، واحترام األجهزة 
احلكومية واملواطنني لألنظمة واللوائح التي حتكم التعامالت االقتصادية واالجتماعية 
في الدولة )Kaufman et al., 2009a).  وعلى الرغم من االنتقادات املوجهة للمقياس 
الدولي للحوكمة، يعد املقياس من أكثر مقاييس جودة احلكم مصداقية ودقة وشمولية 
مقارن������ة بباقي املقاييس واملؤش������رات الصادرة من الدول واملنظم������ات املختلفة الدولية 

.(Arndt and Oman, 2006; Kaufman et al., 2009a( واإلقليمية
يعد مقياس احلوكمة الدولي )Worldwide Governance Indicators (WGI أحد 
منتجات البنك الدولي ويهدف إلى قياس مس������تويات احلوكمة في القطاع العام.  حيث 
كان أول إصدار ملقياس احلوكمة في عام 1996م، وكان يصدر كل س������نتني، وابتداًء من 
عام 2002م بدأ بالصدور بشكل سنوي.  أيضاً يغطي املقياس الدول املدرجة كأعضاء 
في هيئة االمم املتحدة والبالغ عددها 215 دولًة ومنطقًة إدارية، بذلك يصبح املقياس 

الوحيد للحوكمة الذي يشمل كل الدول األعضاء في األمم املتحدة.
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م������ن جهة أخرى مت تصميم املقياس الدول������ي للحوكمة من قبل ثالثة باحثني وبدعم 
 Daniel Kaufmann, Aart Kraay and  Massimo وإش������راف من البنك الدولي، وهم
Mastruzzi في عام 1996م.  حيث كان الهدف من تصميم املقياس إيجاد آلية ملعرفة 
وحتديد مستويات تطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام من قبل احلكومات، وخاصة 
في الدول التي تتلقى مساعدات مالية وغير مالية من املنظمات الدولية.  أيضاً الهدف 
من املقياس في البداية كان التأكد من أن احلكومات تستخدم املساعدات املالية وغير 
املالية املقدمة لها بالطريقة التي تس������هم في حتقيق التنمية البش������رية واالقتصادية في 
الدولة املستفيدة من تلك املساعدات.  وعلى الرغم من أن الفكرة الرئيسية كانت تقييم 
أداء احلكومات املس������تفيدة من املساعدات، إال أن املقياس سرعان ما اكتسب موثوقية 
عالي������ة من قبل صّناع السياس������ات العامة مم������ا دفع القائمني عليه إلى توس������يع نطاق 

املقياس وتطوير املنهجية املتبعة في بناء مؤشرات املقايس الدولي للحوكمة.
كما ذكر سابقاً في هذا الكتاب فإن احلوكمة في القطاع العام تؤثر وتتأثر بالعديد 
م������ن العوامل االقتصادي������ة واالجتماعية، كما تتأثر مبس������تويات جودة احلكم في الدول 
املج������اورة واملنطقة بش������كل عام.  أيض������اً نظراً للعالقة بني احلوكمة ف������ي القطاع العام 
والقطاع اخلاص مت إش������راك املس������ؤولني في القطاع اخلاص والبيان������ات الصادرة من 
القطاع اخلاص في بناء مؤش������رات احلوكمة.  باإلضافة إلى إشراك منظمات املجتمع 
املدن������ي وأراء املختص������ني في بناء مؤش������رات احلوكمة وذلك لل������دور الكبير الذي تلعبه 
املنظمات في تفعيل وتطبيق احلوكمة في القطاع العام، مت االستعانة بآراء املتخصصني 
واخلب������راء الدوليني، ونتائج املقاييس، واملؤش������رات األخرى - الت������ي تقيس عنصراً من 
عناص������ر احلوكمة أو التي تغطي إقليم������اً أو منطقًة جغرافيًة محددة - في بناء مقياس 
احلوكمة الدولي ومؤشراته.  وفيما يلي استعراض ملقياس احلوكمة الدولي، باإلضافة 

إلى املنهجية املتبعة في بناء املؤشرات، واستعراض ألمثلة على تطبيقات املؤشر.

مصادر البيانات في مقياس الحوكمة الدولي:
يتكون مقياس احلوكمة الدولي من س������تة مؤش������رات هي:  الس������يطرة على الفساد، 
فاعلية أداء احلكومة، االستقرار السياسي وغياب العنف، جودة التشريعات وتطبيقها، 
س������يادة القانون، واملش������اركة واملساءلة.  حيث يعتمد كل مؤش������ر من هذه املؤشرات في 
تكوينه على ع������دد من مصادر البيانات واملعلومات وفقاً لطبيعة املؤش������ر واملوضوعات 
التي يقيس������ها.  أيضاً مت تصميم مقي������اس احلوكمة الدولي وفقاً لبيانات مت جمعها من 
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اثن������ني وثالثني مصدراً مختلفاً، وذلك للتأك������د من دقة ومصداقية املقياس )جدول 3(.  
وفق������اً ل������� )Kaufman et al., (2010b، فإن مصدر املعلومات لبناء مؤش������رات احلوكمة 
يأت������ي من رأي اخلبراء واملواطنني واملنظمات غير احلكومية وعالم األعمال، باإلضافة 
إلى اإلحص������اءات املتوفرة من قبل املنظمات الدولية واإلقليمية واحمللية في القطاعني 
الع������ام واخلاص ومنظم������ات املجتمع املدني.  كما مت االعتماد على مقاييس  أخرى مثل 
مؤش������ر الدميوقراطية ومؤشر الشفافية في بناء مؤش������رات مقياس احلوكمة الدولي، 
وذلك لتعزيز الدقة في النتائج.  أيضاً اس������تخدم املقياس 441 متغيراً لقياس مؤشرات 
 Arndt & Oman, 2006; Kaufman( احلوكم������ة املدرجة في املقياس الدولي للحوكمة

.(et.  al., 2010b

جدول )3(:  مصادر البيانات ملقياس احلوكمة الدولي.
اسم املصدرماسم املصدرم
البنك اإلفريقي لتنمية السياسات القطرية 1

والتقييم املؤسسي
 African Development Bank Country
 Policy and Institutional Assessments
(ADB(

مؤشر االنتخابات اإلفريقية2
Arican Electoral Index (IRP(

أفرو بارومتر3
Afrobarometer )AFR(

البنك اآلسيوي لتنمية السياسات القطرية 4
والتقييم املؤسسي

 Asian Development Bank Country
 Policy and Institutional Assessments
)ASD(

مسح بيئة األعمال5
 Business Enterprise Environment
Survey )BPS(

مؤشر برتلسمان للتحول6
 Bertelsmann Transformation Index
)BTI(

قاعدة بيانات سينجرانيلي ريتشارد حلقوق 7
اإلنسان

 Cingranelli Richards Human Rights
Database )HUM(

البنك األوربي إلعادة اإلعمار والتنمية - 8
تقرير االنتقالية

 European Bank for Reconstruction
 and Development Transition Report
)EBR(

وحدة إيكونومست للمعلومات9
Economist Intelligence Unit )EIU(

فريدم هاوس للدول10
Freedom House )FRH(

تقرير فريدم هاوس للدول في مفترق طرق11
 Freedom House Countries at the
(Crossroads (CCR

مقياس الفساد العاملي12
 Global Corruption Barometer Survey
((GCB
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تقرير التنافسية العاملي13
 Global Competitiveness Report

)GCS(

مؤشرات حالة األعمال واملخاطر14
 Global Insight Business Condition and
(Risk Indicators (WMO

مؤشر النزاهة العاملي14
(Global Integrity Index (GII

استفتاء جالوب العاملي16
(Gallup World Poll (GWP

مؤشر مؤسسة التراث حلرية االقتصاد17
 Heritage Foundation Index of
(Economic Freedom (HER

تقييم أداء القطاع الريفي18
 IFAD Rural Sector Performance
(Assessments (IFD

تصنيف املخاطر االئتمانية للدول19
 Ijet Country Security Risk Ratings
((IJT

الكتاب السنوي لتنافسية اإلدارة والتنمية 20
في العالم

 Institute for Management &
 Development World Competitiveness
(Yearbook (WCY

قاعدة بيانات املؤسسية21
(Institutional Profiles Database (IPD

مؤشر األبحاث الدولية والتبادل اإلعالمي 22
املستدام

 International Research & Exchanges
 Board Media Sustainability Index
((MSI

مؤشر شفافية امليزانية - مشروع امليزانية 23
الدولي

 International Budget Project Open
(Budget Index (OBI

التني بارومتر24
(Latinobarometro (LBO

استشارات املخاطر السياسية االقتصادية25
 Political Economic Risk Consultancy
((PRC

الدليل الدولي للمخاطر السياسية26
 Political Risk Services International
(Country Risk Guide (PRS

مقياس اإلرهاب السياسي27
(Political Terror Scale (PTS

مؤشر حرية الصحافة28
 Reporters Without Borders Press
(Freedom Index (RSF

تقرير االجتار بالبشر - وزارة اخلارجية 29
االمريكية

 US State Department Trafficking in
(People report (TPR

أمريكا بارومتر30
 Vanderbilt University’s
(AmericasBarometer (VAB

البنك الدولي للتقييم السياسي واملؤسسي31
 World Bank Country Policy and
(Institutional Assessments (PIA

مقياس سيادة القانون - برنامج العدالة 32
الدولي

 World Justice Project Rule of Law
(Index (WJP

World Bank, 2015, WGI Data Sources.
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ولبناء كل مؤش������ر من مؤش������رات احلوكمة مت اس������تخدام العديد من مصادر البيانات 
واملعلومات.  كما أن كل مؤشر من املؤشرات يستخدم حزمة معينة من البيانات من مصادر 
محددة، سوف يتم تفصيلها باحلديث عنها عند استعراض كل مؤشر.  أيضاً يتم االعتماد 
على أربعة مصادر رئيسية كالتالي:  النوع األول من البيانات يتم احلصول عليه من تسعة 
مصادر، ومنها االس������تقصاءات التي جتمع بواس������طة تقارير دولي������ة تصدر عن منظمات 
 ،(Gallup World Poll( دولية، مثل اس������تقصاء جالوب العاملي الس������تطالع الرأي العام
وتقرير التنافسية العاملي )Competitive Report Survey)، ومسوحات أفرو باروميتر 
)the Afrobarometer surveys).  أم������ا الن������وع الثاني من البيانات فيتم احلصول عليه 
م������ن أربعة مصادر تصدر من جهات حكومية وغي������ر حكومية، حيث تركز هذه املصادر 
على البيانات اخلاصة بقطاع األعمال واألنشطة التجارية في الدول، ومن هذه املصادر 
وحدة إيكونومست للمعلومات )the ،Economist Intelligence Unit) ومؤشر املخاطر 
  .(Global Insight( وجلوبال إنسايت ،(Political Risk Services( السياس������ية العاملي
أما النوع الثالث فيش������مل البيانات الصادرة من املنظمات غير الهادفة للربح ومنظمات 
 (Global املجتمع املدني وتتكون من أحد عش������ر مصدراً، ومنها مؤشر النزاهة العاملي
)Integrity، وتقرير مراس������لني بال حدود )Reporters Without Borders)، ومؤش������ر 
احلرية )Freedom House).  أخيراً تش������كل البيانات الصادرة من األجهزة احلكومية 
في الدولة على املستوى احمللي واملنظمات الدولية املصدر الرابع للبيانات التي تستخدم 
في بناء مؤشرات احلوكمة، وتشمل هذه املصادر بيانات دورية تصدر من البنك الدولي 
 (the Country Policy and Institutional مثل تقرير تقييمات السياس������ات واملنظمات
 (EBRD- والتقرير الصادر من البنك األوربي لإلنشاء والتعمير Assessment- CPIA(
)European Bank for Reconstruction and Development، باإلضافة إلى البيانات 

والتقارير التي تصدرها احلكومات عن وضعها املالي واإلداري.  
حي������ث يتم جتمي������ع كل هذه املصادر للبيانات ويتم اس������تخدامها في بناء مؤش������رات 
احلوكم������ة في القطاع الع������ام.  وعلى الرغم من أن أغلب مصادر البيانات متاحة للعامة 
)يت������م احلصول عليها دون احلاجة إلى موافقة اجله������ة املصدرة للبيانات( إال أن بعض 
 country policy and - مصادر البيانات مثل مؤش������ر تقييم السياس������ات واملؤسس������ات
)institutional assessment (CPIA الص������ادر من البنك الدولي، والتقييم الصادر من 
بنك إفريقيا وبنك آسيا ليست متاحة للعامة مما يقتضي احلصول على موافقة خطية 
من اجلهة املصدرة للتقارير لالستخدام بشكل حصري لكي تستخدم في بناء مؤشرات 

  .(Kaufman et al., 2010a( احلوكمة في مقياس احلوكمة الدولي
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بناء مؤشرات الحوكمة في مقياس الحوكمة الدولي:
إن طريقة بناء مؤش������رات احلوكمة في مقياس احلوكمة الدولي تأخذ في احلسبان 
تنوع مصادر البيانات واملعلومات املستخدمة في تصميم مؤشرات احلوكمة في مقياس 
احلوكمة الدولي.  وحيث إن املؤش������رات املس������تخدمة تختلف من حيث منهجية البناء، 
مت تبن������ي منهجية علمية من قبل مصمم������ي مقياس احلوكمة الدولي ملعاجلة االختالف 
ب������ني مص������ادر البيانات مع عدم اإلخ������الل أو التأثير على النتائج.  ومبا أن كل مؤش������ر 
ومقياس – كمصدر للبيانات - مت بناؤه بطريقة مختلفة، باإلضافة إلى اختالف طريقة 
حساب كل مؤشر ومقياس فإن مصممي مقياس احلوكمة الدولي قاموا بتعديل وحتويل 
النتائج للحصول على نسق موحد ليتم استخدامها في بناء املؤشرات وذلك باستخدام 
أسلوب standardization.  ولتحقيق ذلك مت استخدام طريقة إحصائية تعرف بطريقة 
التجميع aggregation method، هذه الطريقة تس������مح باس������تخدام نتائج مجموعة من 
املؤشرات واملقاييس ونتائج االستبيانات )مصادر جمع البيانات غير متطابقة مت بناؤها 
بطرق مختلفة( للحصول على نس������ق موحد ميكن استخدامه في بناء مؤشر أو مقياس 
واح������د، مع عدم تأثير هذه العملية اإلحصائية على النتائج األساس������ية لكل مصدر من 

مصادر البيانات.
أيض������اً لطبيعة البيانات املجمعة والتي تتصف بأنها تغطي سالس������ل زمنية متفرقة 
حيث إن بعض مصادر البيانات تصدر بش������كل شهري، وبعضها يصدر كل سنتني، بينما 
 the unobserved components تصدر مؤشرات احلوكمة سنوياً، مت استخدام طريقة
)model (UCM في بناء مؤشرات مقياس احلوكمة الدولي لالستفادة من ُجل البيانات 
املتاحة عند تصميم مؤش������رات احلوكمة ف������ي املقياس الدولي للحوكمة.  باإلضافة إلى 
االستفادة من استخدام أسلوب aggregation method في توحيد البيانات من مختلف 
املصادر، فإن طريقة UCM تس������هل عملية املقارنة بني عدة سنوات لدولة معينة وبني 
عدة دول لعدة س������نوات.  أيضاً اس������تخدام ع������دة مصادر في بناء مؤش������ر واحد ميّكن 
االس������تفادة من البيانات التي قد ال تكون مفيدة أو ذات معنى في حال مت اس������تخدامها 
 (Arndt & Oman, 2006; Kaufmann et al., 2007; Mimicopoulos بش������كل منفرد

.et al., 2007(

أيضاً في بناء املؤش������رات في املقي������اس الدولي للحوكمة يتم اس������تخدام نوعني من 
مصادر البيانات، ممثلة )representative) وغير ممثلة )non representative).  حيث 
تش������ير البيانات املمثلة إلى البيانات التي يتم احلصول عليها من مؤش������رات أو مقاييس 
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تغطي مجموعة من الدول على مس������توى دولي، أكثر م������ن قارة وجتمع اقتصادي، مثال 
على البيانات املمثلة مؤشر الشفافية العاملي.  حيث يتم استخدام البيانات من املصادر 
املمثلة في بناء مؤش������رات احلوكمة بشكل مباش������ر على افتراض أن بناء تلك املؤشرات 
يتم������ع بخاصي������ة توزيع احتمالي طبيع������ي.  باملقابل فمصادر البيان������ات غير املمثلة هي 
املقاييس واملؤشرات واملسوحات التي تغطي دوالً معينة في قارة واحدة أو دوالً متشابهة 
ف������ي التركيبة االقتصادية واالجتماعي������ة، أو مقاييس ملوضوع محدد مثل توزيع الدخل.  
ومن األمثلة على البيانات غير املمثلة، نتائج مؤش������ر البنك اإلفريقي لتنمية السياسات 
القطرية والتقييم املؤسس������ي.  حيث مت إدراج نتائج البيان������ات التي مت احلصول عليها 
من املص������ادر غير املمثلة بتحوي������ل البيانات إلى صيغة احصائي������ة موحدة لتتطابق مع 
البيان������ات من مص������ادر ممثلة وبالتالي ميكن اس������تخدام املصدرين في بناء كل مؤش������ر 
من مؤش������رات احلوكمة على حده )Kaufmann et al., 2010).  أخيراً أش������ار مصممو 
مؤشرات احلوكمة في املقياس الدولي للحوكمة إلى أن استخدام نتائج املقياس ال يجب 
أن يتم اس������تخدامها بش������كل موحد، أي أن نتائج كل مؤشر من مؤشرات احلوكمة يجب 
أن تستخدم على حدة عند تفسير النتائج واستخدامها في الدراسات والبحوث وصنع 

السياسات العامة، أو عند تقييم أداء الدول أو املقارنة بني أكثر من دولة.
وللحصول على نتائج ذات قيمة - وميكن تفسيرها واالستفادة منها في تقييم جودة 
احلكم في الدول التي يش������ملها املقياس الدولي للحوكمة - مت إصدار نتائج مؤش������رات 
احلوكمة بطرق مختلفة ليس������هل للمستفيد استخدام الطريقة التي تناسب الغرض من 
االس������تخدام سواء كان دراسًة أو بحثاً أو قراراً سياسياً أو مقارنًة بني أداء احلكومات.  
فمثاًل، لتس������هيل املقارنات بني أداء الدول في مؤش������رات احلوكم������ة مت إظهار نتائج كل 
مؤش������ر من مؤشرات مقياس احلوكمة الدولي كمقياس من صفر )0( إلى مائة )100(، 
حيث تشير مائة إلى درجة كاملة من مستوى احلكم الرشيد )جودة احلكم( وصفر إلى 
أقل مس������توى.  أيضاً مت تقسيم نتائج املؤش������رات إلى فئات )نسب مئوية(، ابتداء من 5 
و10 و15 وهكذا، مما يس������اعد على إظهار الدول التي تسجل مستويات متقاربة بشكل 

مجموعات في كل مؤشر من املؤشرات.
كم������ا أن أحد أب������رز طرق ع������رض نتائج مؤش������رات احلوكمة في املقي������اس الدولي 
للحوكمة - والتي يتم اس������تخدامها بشكل مكثف مقارنًة ببقية الطرق من قبل الباحثني 
وصّناع السياس������ات العامة - هي نتائج الدول في مدى جودة احلكم ومستويات احلكم 
الرش������يد.  حيث مت تقسيم املؤش������ر إلى مدى من +2.5 إلى -2.5، حيث يشير +2.5 
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إلى درجة عالية من جودة احلكم بينما -2.5 إلى درجة منخفضة، وهذا التقس������يم هو 
أكثر التقسيمات اس������تخداماً من قبل الباحثني والسياسيني وذلك لسهولة املقارنة بني 
الس������نوات املختلفة لدولة ما واملقارنة بني دول مختلفة ملؤشر معني خالل فترة محددة 
 (Arndt & Oman, 2006; Barton, 2008; Kaufman et al., 2010a; Manzetti,
2003).  حيث إن التغيير بني السنوات لدولة ما في أحد املؤشرات قد ال يكون كبيراً، 
لذا فإن القارئ لنتائج املؤش������رات ال بد أن يأخذ في احلس������بان التغير في عدد مصادر 
ونوع البيانات املس������تخدمة في بناء كل مؤش������ر لكل س������نة من السنوات.  باإلضافة إلى 
درج������ة التغير ملس������توى جودة احلكم والتي ميكن قراءتها ف������ي املدى من -2.5 و +2.5 
خالل م������دة معينة لدولة معينة، تس������اعد احلكومات في حتديد مس������تويات التقدم أو 

التراجع في مستويات احلكم الرشيد من سنة إلى أخرى.
أيضاً هذا التنوع في طرق عرض نتائج املؤش������رات يس������هم ف������ي توفير النتائج لكل 
املهتمني واملس������تفيدين بالطريقة التي تناس������ب الغرض من االس������تخدام.  ففي اإلعالم 
مثاًل يتم التركيز على الترتيب بني الدول ونس������بة التغير من س������نة إلى أخرى.  أما في 
البحوث والدراس������ات العلمية فيتم التركيز على املدى، فمثاًل عند دراسة تأثير املنطقة 
اجلغرافية على أداء الدول في مؤشرات احلوكمة فإن استخدام عرض النتائج بأسلوب 
الفئات يكون أكثر فائدة ومعنى من اس������تخدام ترتي������ب الدول.  وأخيراً عند تقييم أداء 
دولة محددة فإن اس������تخدام أسلوب عرض املدى يحقق فائدة أكبر في حتليل أداء دولة 

معينة من استخدام الطرق األخرى لعرض نتائج املؤشرات اخلاصة باحلوكمة.

مؤشرات الحوكمة في مقياس الحوكمة الدولي
 Worldwide Governance Indicators:
كما ذكرنا س������ابقاً يتكون مقياس احلوكمة الدولي من ستة مؤشرات هي:  السيطرة 
على الفس������اد، وفاعلية أداء احلكومة، واالس������تقرار السياس������ي وغياب العنف، وجودة 
التش������ريعات ومدى تطبيقها، وسيادة القانون، ومؤشر املشاركة واملساءلة.  حيث يقيس 
كل عنصر من هذه العناصر موضوعاً معيناً من مواضيع احلكم الرش������يد.  في اجلزء 
التالي س������وف يتم استعراض تعريف كل مؤشر من مؤشرات احلكم الرشيد، باإلضافة 
إل������ى العناصر املكونة لكل مؤش������ر.  أيضاً س������وف يتم حتديد مص������ادر بيانات بناء كل 
مؤشر، واستعراض أعلى وأقل الدول في مستوى جودة احلكم لكل مؤشر من مؤشرات 

احلوكمة العاملية.
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:Control of Corruption (CC) أواًل:  مؤشر السيطرة على الفساد
باإلضافة إلى أن السيطرة على الفساد تدعم النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية 
والبشرية )Pradhan and Sanyal, 2011; Kaufmann and Kraay, 2002)، تعّد محاربة 
الفس������اد أحد األهداف الرئيس������ية والنتائج املتوقعة لتطبيق مبدأ احلوكمة في القطاع 
العام مقارنة باألس������لوب التقليدي في اإلدارة )Kettl, 2002; Osborne, 2004).  وفقاً 
ملقياس احلوكمة الدولي فإن مؤشر السيطرة على الفساد يقيس “املدى الذي ميكن من 
م املكاسب الشخصية الكبيرة والصغيرة، وكذلك احلد  خالله للس������لطة العامة أن حُتجِّ
 (Kaufmann at el., ”من س������يطرة النُخب وأصحاب املصالح الش������خصية على احلكم
2010a, p.6).  مبعنى آخر فإن مؤشر السيطرة على الفساد يقيس إلى أي مدى ميكن 
الس������يطرة على الفس������اد في بلد ما، وهذا يشمل كل أنواع الفس������اد )الفساد السياسي 
واالقتصادي واإلداري(.  أيضاً يس������اعد املؤش������ر في معرفة مدى وجود أنظمة وقوانني 
معتمدة من الس������لطة التشريعية )التنظيمية( ومطبقة من قبل السلطة التنفيذية تسهم 
في احلد من الفس������اد مبشاركة املواطنني، وتعزز محاس������بة املسؤولني احلكوميني عن 

أخطائهم، باإلضافة إلى مراقبة أداء احلكومة.
ولبناء مؤش������ر الس������يطرة على الفس������اد مت اس������تخدام بيانات من مصادر املعلومات 
ال������ورادة في اجل������دول )3(.  يتم التركيز كما في باقي املؤش������رات على أجزاء من نتائج 
االستقصاءات واملس������وحات التي لها عالقة مبوضوع املؤشر “السيطرة على الفساد”، 
فمث������اًل يتم اس������تخدام النتائج من محور الفس������اد بني السياس������يني م������ن مقياس وحدة 
إيكونومست للمعلومات.  أيضاً في هذا املؤشر مت استخدام ستة مصادر ممثلة وخمسة 
عشر مصدراً غير ممثلة.  بشكل عام فإن زيادة عدد املصادر يضمن الدقة في التقدير، 
مع أخذ طبيعة املوضوع وصعوبة جمع بيانات لقياس مؤشر السيطرة على الفساد في 
االعتبار.  كما أن حاالت الفساد وسوء استخدام السلطة تتم في اخلفاء وبني مجموعة 
قليلة من األفراد مما يجعل توثيقها ومتابعتها يحتاج إلى توفر بيانات، ورغم الصعوبات 
إال أن العديد من احلكومات تبنت أنظمة وقوانني أس������همت بش������كل فعال في احلد من 

ظاهرة الفساد.
اجلدول )4( يوضح أبرز عش������ر دول في مؤشر الس������يطرة على الفساد.  ولتوضيح 
أكبر آللية قياس مؤش������ر الفساد في املقياس الدولي للحوكمة، يستعرض اجلدول أعلى 

وأقل عشر دول ترتيباً في مؤشر السيطرة على الفساد لعام 2014م.
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جدول )4(:  أعلى وأقل ترتيب لعشر دول في مؤشر السيطرة على الفساد 2014م.
أقل عشر دولأعلى عشر دول

الترتيب من األعلى
الترتيب من األقلالدولةإلى األقل

الدولةإلى األعلى

غينيا االستوائية1نيوزيالندا1
الصومال2الدمنارك2
جنوب السودان3النرويج3
ليبيا4سويسرا4
اليمن5فنلندا5
سوريا6السويد6
غينيا بيساو7سنغافورة7
أجنوال8لكسمبورج8
السودان9ليختنشتاين9
زميبابوي10هولندا10

World Bank, 2015, Access Governance Indicators.

:Government Effectiveness (GE) ثانيًا:  مؤشر فاعلية أداء الحكومة
ال ش������ك أن خدمة الناس ه������ي أحد أهم وظائف احلكومة إن ل������م تكن األهم.  كما 
أن أح������د أهم نتائج تطبيق منوذج احلوكمة في القطاع العام هو تطوير ورفع مس������توى 
كف������اءة وفاعلية األداء احلكوم������ي )Agere, 2002; Box, 1998; Kettl, 2002).  لذلك 
يعد مؤش������ر فاعلية احلوكمة أحد أهم مؤش������رات احلكم الرش������يد وجودة احلكم.  كما 
أن مؤش������ر فاعلية احلكومة كمؤشر من مؤشرات قياس احلوكمة الدولي يقيس “مدى 
جودة اخلدمات العامة، وجودة اخلدمات املدنية، ودرجة استقاللية عمل احلكومة عن 
الضغوط السياس������ية، وجودة األنظمة وتطبيقها، ومصداقي������ة التزام احلكومة بتطبيق 

.(Kaufmann at el, 2010a, p.  6( ”هذه األنظمة
أيض������اً الهدف من إدراج مؤش������ر فاعلي������ة األداء احلكومي ضم������ن مقياس احلوكمة 
الدول������ي هو معرفة ما إذا كان������ت احلكومات تُقر قوانني ذات ج������ودة وتلبي احتياجات 
وتطلعات املس������تفيدين من منظمات غير حكومية وأفراد.  كما أن إقرار القوانني ليس 
هدفاً بحد ذاته ولكن تطبيق تلك القوانني وتطويرها متى ما دعت احلاجة لذلك هو ما 
يحاول هذا املؤش������ر قياسه.  إن إقرار التشريعات والقوانني بحد ذاته ال يفي بالغرض 
م������ا لم تكن هذه القوانني تخ������دم الغرض الذي أقرت من أجله ويتم تطبيقها كما يجب، 
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الن إقرار القوانني بدون تطبيق مناس������ب ليس له قيم������ة تذكر.  فإقرار قوانني حملاربة 
الفساد أو تعزيز الشفافية خطوة غير مكتملة إال بالتزام احلكومة بتطبيق هذه القوانني 
بشكل عادل على جميع األفراد واملنظمات بدون استثناء.  من أجل ذلك مت إدراج مؤشر 
فاعلي������ة األداء احلكومي كمقياس مه������م من مقاييس مدى الت������زام احلكومات بتطبيق 
مبادئ احلوكمة في القطاع العام، ومستوى جودة احلكم واحلكم الرشيد في الدول.  

من جهة أخرى ولبناء مؤش������ر فاعلية أداء احلكومة مت استخدام بيانات من مصادر 
املعلومات الورادة في اجلدول )3(.  أيضاً يتم التركيز في هذا املؤش������ر على أجزاء من 
نتائج االستقصاءات واملسوحات التي لها عالقة مبوضوع أداء احلكومة ومدى فاعليته.  
فمثاًل مت استخدام مؤشر البنية التحتية وجودة التعليم العام من مقياس مؤشرات حالة 
األعمال واملخاطر )GCC(.  كما مت اس������تخدام س������تة مصادر ممثلة وعش������رة مصادر 
غير ممثلة في بناء هذا املؤشر.  بشكل عام، فإن زيادة عدد املصادر يضمن الدقة في 
التقدي������ر، مع أخذ املوضوع ف������ي االعتبار حيث إن هناك صعوبة في جمع بيانات بعض 
املواضي������ع مثل موضوع فاعلية أداء احلكوم������ة، فقياس الفاعلية يعتمد على العديد من 

العناصر مثل حتديد أهداف القوانني، وقياس جودتها، ومدى تطبيقها.
اجلدول )5( يوضح أبرز عشر دول في مؤشر فاعلية أداء احلكومة.  في هذا اجلدول 

مت استعراض أداء أعلى وأقل عشر دول في مؤشر فاعلية أداء احلكومة لعام 2014م.
جدول )5(:  أعلى وأقل ترتيب لعشر دول في مؤشر فاعلية أداء احلكومة 2014م.

أقل عشر دولأعلى عشر دول
الترتيب من 

الترتيب من األقلالدولةاألعلى إلى األقل
الدولةإلى األعلى

الصومال1سنغافورة1
جنوب السودان2سويسرا2
هاييتي3فنلندا3
جمهورية إفريقيا الوسطى4نيوزيالندا4
جزر القمر5هوجن كوجن5
كوريا الشمالية6هولندا6
ليبيا7اليابان7
أريتريا8النرويج8
السودان9الدمنارك9
جمهورية الكونغو الدميوقراطية10السويد10
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ثالثًا:  مؤشر االستقرار السياسي وغياب العنف
 Political Stability and Absence of Violence (PV):

أثبتت العديد من الدراسات على جتارب دول واجهت اضطرابات سياسية أو إدارية أن 
االستقرار السياسي واإلداري له تأثير كبير على التنمية االقتصادية والبشرية والتنمية 
املس������تدامة للدول.  لذلك يُعد االستقرار السياسي مؤشراً مهماً من مؤشرات احلوكمة 
الرش������يدة.  فكلّما كانت الدولة مستقرة سياسياً فإن ذلك يدعم فاعلية وكفاءة السلطة 
 (Gasiorowski, 1995; Haftel and Thompson, والتنفيذية )التش������ريعية )التنظيمية
Przeworski, Alvarez, Cheibub, Limongi, 2000 ;2006).  وفقاً ملقياس احلوكمة 
الدولي فإن مؤشر االس������تقرار السياسي يقيس “احتمال زعزعة استقرار احلكومة أو 
حدوث انقالب غير شرعي أو استخدام العنف، وهذا يشمل العنف ذا الطابع السياسي 

.(Kaufmann et al., 2010a, p.  6( ”واإلرهابي
إن االس������تقرار اإلداري ال يقل أهمية عن االس������تقرار السياس������ي بالنظر إلى أهمية 
كل منهما في إدارة ش������ؤون الدولة وفاعلية األداء احلكومي.  كما أن االستقرار اإلداري 
يش������ير إلى عدم وجود جتاذبات سياس������ية بني األحزاب املختلف������ة مما يؤدي إلى تكرار 
االنتخاب������ات في فترة قصيرة مثاًل، مم������ا يؤثر على أداء احلكومة ويعيق تنفيذ خططها 
اإلس������تراتيجية.  أيضاً االس������تقرار السياسي بش������كل عام يخلق بيئة مناسبة ملنظمات 
املجتم������ع املدني واألفراد للمش������اركة في صنع السياس������ات العام������ة والرقابة على أداء 
احلكومة.  وعلى الرغم من تركيز الدول على محاربة اإلرهاب كمصدر لعدم االستقرار، 
إال أن هناك أس������باباً أخرى ولها تأثير أعمق وأطول مدى على االستقرار مثل األزمات 

االقتصادية والدستورية.  
أيضاً يستخدم مؤشر االستقرار السياسي وغياب العنف بيانات مثل التنمية املتوازنة 
للمناطق النائية ومؤش������رات قياس مخاطر أداء األعمال في الدول، حيث إن مثل هذه 
البيانات توفر بيانات تدعم مؤش������ر االس������تقرار السياسي وغياب العنف، وتوضح مدى 
التزام احلكومات بالتنمية املستدامة ومستوى االستقرار السياسي واالقتصادي وحتى 
االجتماعي للدولة.  أيضاً املؤش������ر يوضح طريقة تعامل احلكومات مع األزمات، حيث 
إن احلوار والتعامل الس������لمي مع اآلراء املختلفة يدعم االس������تقرار السياسي واإلداري 
في الدول.  من أجل ذلك مت ادراج مؤش������ر االس������تقرار السياسي وغياب العنف ضمن 

مؤشرات احلوكمة في القطاع العام في مقياس احلوكمة الدولي.
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ولبناء مؤشر االستقرار السياس������ي وغياب العنف، مت استخدام بيانات من مصادر 
البيان������ات الورادة ف������ي اجلدول )3(.  أيض������اً يتم التركيز في هذا املؤش������ر على أجزاء 
من نتائج االس������تقصاءات واملس������وحات التي لها عالقة مبوضوع االس������تقرار السياسي 
وغياب العنف في الدول.  فمثاًل مت اس������تخدام مؤشر الصراعات الداخلية واخلارجية 
واس������تقرار احلكومات من الدليل الدولي للمخاطر السياسية )PRS) عند تقييم الدول 
في مؤشر االستقرار السياسي وغياب العنف.  كما يستخدم هذا املؤشر سبعة مصادر 
ممثلة ومصدرين غير ممثلني.  اجلدول )6( يوضح أبرز عش������ر دول في مؤشر فاعلية 
أداء احلكومة.  في هذا اجلدول مت اس������تعراض أداء أعلى وأقل عش������رة دول في مؤشر 

االستقرار السياسي وغياب العنف لعام 2014م.
جدول )6(:  أعلى وأقل ترتيب لعشر دول في مؤشر االستقرار السياسي وغياب العنف 2014م.

أسوأ عشر دولأفضل عشر دول
الترتيب من 

الترتيب من األقلالدولةاألعلى إلى األقل
الدولةإلى األعلى

سوريا1جرين الند1
جمهورية إفريقيا الوسطى2ليختنشتاين2
جنوب السودان3نيوزيالند3
اليمن4جيرزي4
الصومال5باربادوس5
العراق6توفالو6
أفغانستان7النمسا7
باكستان8فنلندا8
السودان9بروناي9
ليبيا10اجلزر العذراء10
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:Regulatory Quality (RQ) رابعًا:  مؤشر جودة التشريعات
يقيس مؤشر جودة التشريعات وتطبيقها »مدى قدرة احلكومة على صياغة وتنفيذ 
 (Kaufmann »سياس������ات ولوائح فّعالة من شأنها مساعدة التنمية في القطاع اخلاص
et al.,2010a, p6).  كم������ا يقيس مؤش������ر جودة التش������ريعات احلكومية وتطبيقها مدى 
رغبة احلكومة في خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين من الداخل واخلارج، وهذه 
إشارة واضحة للدور الذي يلعبه القطاع اخلاص كداعم - وفي بعض األحيان - موازي 
للدور احلكومي في تعزيز التنمية االقتصادية.  أيضاً يقيس املؤش������ر جودة التشريعات 
مة للعالقة بني األطراف املس������اهمة في عملية احلوكمة وهي:  احلكومة، القطاع  املنظِّ
اخل������اص، املنظمات غير الربحي������ة، واملواطن، باإلضافة إلى كون املؤش������ر يقيس مدى 
الت������زام احلكوم������ة بتطبيق هذه األنظمة.  كما يهتم هذا املؤش������ر بقياس جودة القوانني 
م حياة الناس والطريقة التي يتفاعل بها الناس مع احلكومة في إدارة الش������أن  التي تُنظِّ
العام )Kaufmann et al., 2010a).  كما جتدر االش������ارة إلى أن مصطلحي التشريعات 
واألنظمة يشيران إلى معنى شبه متماثل، وعلى الرغم من انتشار مصطلح “تشريعات” 
و “سلطة تشريعية” إال أن هناك دوالً تستخدم مصطلح “أنظمة” و “سلطة تنظيمية” 

لإلشارة إلى نفس املعنى، ومن هذه الدول اململكة العربية السعودية.  
إن جودة التشريعات ومدى مالءمتها ملتطلبات وحاجات املستفيدين عنصر محوري 
في تعزيز جودة احلكم.  كما أن هذه التشريعات تشمل التشريعات التي تنظم التعامل 
فيما بني األجهزة احلكومية، وبني احلكومة واألفراد واملنظمات غير احلكومية.  تطوير 
األنظمة لتتوافق مع املتطلبات املتغيرة والتطور التكنولوجي واإلداري عنصر مهم أيضاً 

نحو تعزيز جودة التشريعات وحتقيقها ألهدافها.
باملقابل فإن وجود مؤشر جودة التشريعات )األنظمة( ضمن مقياس احلوكمة الدولي 
يشير إلى األهمية التي يوليها معدو مقياس احلوكمة الدولي لدور القطاع اخلاص في 
تبني وتطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام.  حيث يلعب القطاع اخلاص في بعض 
الدول املتقدمة دوراً مؤثراً في العملية السياسية واالنتخابات باإلضافة إلى دور القطاع 
اخلاص في خلق الوظائف واملساهمة في التنمية االقتصادية بشكل عام.  أيضاً إضافة 
هذا املؤش������ر إلى مقي������اس احلوكمة الدولي يؤكد على أن مفه������وم احلوكمة يتبنى فكرة 
ع������دم تفرد احلكومة في إدارة ش������ؤون الدولة، وذلك مبن������ح القطاعات واملنظمات غير 
احلكومية دوراً أكبر في املس������اهمة في التنمي������ة إذا ما أرادت احلكومات حتقيق تنمية 
بش������رية واقتصادية مس������تدامة.  كما تخلق تقوية القطاع اخلاص وزيادة مساهمته في 
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الناجت احمللي اإلجمالي تنوعاً اقتصادياً، وتس������هم ف������ي تطوير احلوكمة وبالتالي تعزيز 
جودة احلكم وحتقيق االستقرار االقتصادي لتلك الدول.  

من جهة أخرى مت اس������تخدام بيانات من مصادر البيانات الورادة في اجلدول )3(.  
أيضاً في هذا املؤش������ر مت التركيز على أجزاء من نتائج االستقصاءات واملسوحات التي 
لها عالقة بجودة التش������ريعات في الدول.  فمثاًل مت اس������تخدام مؤش������ر احلرية واملالية 
واالقتصادية من مقياس مؤسس������ة التراث حلري������ة االقتصاد )HER) عند تقييم الدول 
في مؤش������ر جودة التش������ريعات.  حيث يقيس هذا املؤش������ر حري������ة القطاع اخلاص في 
ممارسة األعمال وغياب املمارسات االحتكارية.  كما استخدم هذا املؤشر ستة مصادر 
ممثلة وثمان مصادر غير ممثلة في بنائه.  اجلدول )7( يوضح أداء أبرز عشر دول في 

مؤشر جودة التشريعات لعام 2014م.
جدول )7(:  أعلى وأقل ترتيب لعشر دول في مؤشر جودة التشريعات 2014م.

أسوأ عشر دولأفضل عشر دول
الترتيب من 

الترتيب من األقلالدولةاألعلى إلى األقل
الدولةإلى األعلى

كوريا الشمالية1هوجن كوجن1
ليبيا2نيوزيالندا2
أريتريا3فنلندا3
الصومال4النمسا4
تركمانستان5كندا5
زميبابوي6بريطانيا6
فنزويال7سويسرا7
أوزبكستان8السويد8
سوريا9هولندا9
جنوب السودان10إيرلندا10

World Bank, 2015, Access Governance Indicators.
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:Rule of Law (RL) خامسًا - مؤشر سيادة القانون
مؤشر سيادة القانون كعنصر في مقياس احلوكمة الدولي يقيس “مدى ثقة املتعاملني 
مبدى تطبيق القوانني من قبل احلكومة بش������كل متساو على األفراد واملنظمات، وبشكل 
خ������اص الثقة في مدى إنفاذ العقود، وحماية حقوق امللكية، وعمل الش������رطة، واحملاكم، 
  .(Kaufmann et al., 2010a, p.  6( ”فض������اًل عن احتمال حدوث اجلرائ������م والعن������ف
كما أن مبدأ س������يادة القانون ل������ه أهمية يتعدى تأثيرها الفرد ليش������مل املجتمع وقطاع 
األعمال، لذلك فإن ارتفاع مؤش������ر س������يادة القانون ألي بلد يُس������اعد في خلق ثقة بني 
اجله������ات التنفيذية احلكومية من جهة وب������ني القطاع اخلاص واألفراد من جهة أخرى.  
أيضاً هذه الثقة تس������اعد على دعم االس������تثمار وخلق بيئة استثمارية جاذبة مما يسهم 
بشكل فعال في التنمية االقتصادية.  حيث إن تطبيق مبدأ سيادة القانون يساعد على 
اإلبداع واالبتكار نتيجًة حلماية حقوق امللكية الفكرية ومحاربة ممارسات اقتصاد الظل 

وجرائم غسيل االمول والتزوير.
أيض������اً العدل واملس������اواة في تطبيق القوان������ني عنصر من عناصر حقوق اإلنس������ان 
األساس������ية، لذلك فمؤش������ر س������يادة القانون عنصر مهم من عناصر احلوكمة الرشيدة 
)Box 1998; Pradhan & Sanyal, 2011).  كم������ا أن س������يادة القانون في أي بلد يعزز 
ثقة الناس بأداء احلكومة ويحد من الفساد السياسي واإلداري واالقتصادي.  باملقابل، 
مهما كانت التشريعات واألنظمة ذات جودة عالية فانه ال معنى لها بدون تطبيقها على 
جميع مكونات املجتمع وبدون استثناء.  لذلك من املمكن القول إن مؤشر سيادة القانون 
كج������زء م������ن مقياس احلوكمة الدولي يقيم أداء الس������لطات الثالث ألي دولة، الس������لطة 
التش������ريعية )التنظيمية( )إقرار األجهزة ألنظمة ذات ج������ودة وتخدم الغرض الذي أُقر 
التنظيم من أجله(، السلطة التنفيذية )تنفيذ األنظمة واللوائح من قبل احلكومة ممثلة 
بالش������رطة واألجهزة احلكومية األخرى(، الس������لطة القضائية، ومدى تطبيق األنظمة 
على كل مكونات املجتمع وأال يكون هناك أش������خاص أو أجهزة فوق النظام أو مستثناة 

.(Arndt and Oman, 2006; Haftel and Thompson, 2006; Repucci, 2011(

من جهة أخرى في بناء مؤشر سيادة القانون مت استخدام بيانات من مصادر البيانات 
الورادة في اجلدول )3(.  حيث يركز هذا املؤش������ر على أجزاء من نتائج االستقصاءات 
واملس������وحات التي لها عالقة بس������يادة القانون في الدول.  فمثاًل مت اس������تخدام مؤشر 
 (HUM( اس������تقالل القضاء من قاعدة بيانات سينجرانيلي ريتش������ارد حلقوق االنسان
عند تقييم الدول في مؤش������ر سيادة القانون.  أيضاً في هذا املؤشر مت استخدام تسعة 
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مصادر ممثلة وأربعة عش������ر مصدراً غير ممثلة.  اجلدول )8( يوضح أداء أبرز عش������ر 
دول في مؤشر سيادة القانون لعام 2014م.

جدول )8(:  أعلى وأقل ترتيب لعشر دول في مؤشر سيادة القانون 2014م.

أسوأ عشر دولأفضل عشر دول
الترتيب من 

الترتيب من األقلالدولةاألعلى إلى األقل
الدولةإلى األعلى

الصومال1فنلندا1
فنزويال2الدمنارك2
جنوب السودان3النرويج3
جمهورية إفريقيا الوسطى4نيوزيالندا4
كوريا الشمالية5سويسرا5
أفغانستان6السويد6
ليبيا7هولندا7
أريتريا8النمسا8
جمهورية الكونغو الدميوقراطية9أستراليا9
زميبابوي10لكسمبورغ10

World Bank, 2015, Access Governance Indicators.

:Voice and Accountability (VA) سادسًا - مؤشر المشاركة والمساءلة
مؤشر املشاركة واملساءلة كعنصر من عناصر مقياس احلوكمة الدولي يقيس »مدى 
قدرة مواطني بلد ما على املش������اركة في انتخاب حكومتهم، باإلضافة إلى حرية التعبير 
وحرية تكوين اجلمعيات، واإلعالم احلر« )Kaufmann et al., 2010a, p.  6).  مبعنى 
آخر يقيس املؤشر مدى قدرة املواطنني على املشاركة في عملية اتخاذ القرارات ورسم 
اإلستراتيجيات والسياسات العامة واملس������اهمة في إدارة شؤون الدولة، باإلضافة إلى 
قياس مستوى حرية التعبير واإلعالم في الدول محل القياس.  أيضاً مشاركة املواطنني 
في اختي������ار احلكومة وحرية تكوين جمعيات ونقابات تدافع عن مصالح فئة معينة من 
املواطن������ني، باإلضافة إلى وجود إعالم حر بال قيود يس������اعد على التعبير عن األفكار 
وتقيّي������م أداء األجهزة احلكومية، كلها عناصر تس������هم في الرقابة على األداء احلكومي 
وتعزيز فاعليته، باإلضافة إلى التأثير غير املباش������ر في محاربة الفساد وتعزيز مبدأي 

احملاسبة واملساءلة.
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إن تعزيز مبدأ احملاس������بة وهو قدرة املواطنني على محاس������بة املس������ؤولني عن نتائج 
قراراتهم ومخرجات البرامج واملشاريع العامة، وأنه ال أحد فوق املساءلة، كل هذا يدعم 
حقوق اإلنسان، ويؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
ويُساعد على تقليل حجم الفساد، وذلك نتيجة للرقابة املجتمعية ومن األفراد واملنظمات 
غي������ر احلكومية على أداء املس������ؤولني احلكوميني وأداء األجهزة احلكومية بش������كل عام 
)Agere, 2002; Box, 1998; (Mimicopoulos et al., 2007.  وفق������اً للبن������ك الدولي 
فإن “احلكم اجليد يتطلب – بالطبع - العديد من اخلطوات من جانب احلكومة، ولكن 

يتطلب أيضاً مشاركة فاعلة من قبل الشعب” )البنك الدولي، 2003، ص.  17(.  
من جهة أخرى مت - في تصميم مؤش������ر املش������اركة واملس������اءلة - اس������تخدام بيانات 
من مؤش������رات أخرى مثل مؤش������ر حرية الصحافة ومؤشر حرية التعبير.  حيث إن عدم 
وجود حرية للتعبير واخلوف من نتائج انتقاد األداء احلكومي يعزز الفساد، ويؤثر سلباً 
على مش������اركة األفراد واملنظمات غير احلكومية في صنع السياس������ات العامة ومراقبة 
األداء احلكومي، ويضعف من مش������اركة األفراد في إدارة ش������ؤون الدولة على املستوى 
احمللي والوطني.  لذلك يعد مؤشر قياس املشاركة واملساءلة عنصراً مهماً من عناصر 

احلكومة الرشيدة وجودة احلكم في القطاع العام.
ولبناء مؤش������ر املشاركة واملساءلة مت اس������تخدام بيانات من مصادر البيانات الورادة 
ف������ي اجلدول )3(.  في هذا املؤش������ر يتم التركيز على أجزاء من نتائج االس������تقصاءات 
واملسوحات التي لها عالقة مبوضوع املشاركة واملساءلة في الدول.  فمثاًل مت استخدام 
مؤش������ر احلقوق السياس������ية واحلرية املدنية وحرية اإلعالم من مقياس فريدم هاوس 
)FRH( عند تقييم الدول في املؤش������ر.  في هذا املؤش������ر مت اس������تخدام تسعة مصادر 
ممثلة واثنا عش������ر مص������دراً غير ممثل.  اجلدول )9( يوضح أداء أبرز عش������ر دول في 

مؤشر املشاركة واملساءلة لعام 2014.
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جدول )9(:  أعلى وأقل ترتيب لعشر دول في مؤشر املشاركة واملساءلة 2014.
أسوأ ترتيب لعشر دولأفضل ترتيب لعشر دول

الترتيب من 
الترتيب من األقلالدولةاألعلى إلى األقل

الدولةإلى األعلى

تركمانستان1النرويج1
الصومال2السويد2
كوريا الشمالية3سويسرا3
أريتريا4هولندا4
غينيا االستوائية5فنلندا5
أوزبكستان6نيوزيلندا6
سوريا7الدمنارك7
اململكة العربية السعودية8لكسمبورغ8
السودان9أملانيا9
الوس10كندا10

World Bank, 2015, Access Governance Indicators.

حاالت دراسية تطبيقية لمؤشرات الحوكمة في القطاع العام:
فيما سبق، مت استعراض آلية وطريقة بناء مؤشرات احلوكمة في مقياس احلوكمة 
الدولي في القطاع العام.  أيضاً مت اس������تعراض مصادر البيانات التي مت اس������تخدامها 
في بناء املؤشرات واملنهجية املتبعة في بنائها.  حيث مت استخدام نوعان من البيانات؛ 
مصادر ممثلة تقيس أداء الدول بش������كل عام وتغطي دوالً من قارات مختلفة، ومصادر 
غير ممثلة تتكون من بيانات ومعلومات من مصادر غير ممثلة مت بناؤها من مؤش������رات 
ومقايي������س تغطي موضوعاً معين������اً ومجموعة معينة من ال������دول ذات تركيبة اقتصادية 

واجتماعية متشابهة والتي غالباً ما تكون من منطقة جغرافية محددة.
فيما يلي سوف يتم استعراض أمثلة على أداء ثالث دول مختارة في مقياس احلوكمة 
الدولي، حيث مت اختيار هذه الدول بناًء على أدائها في مؤشرات احلوكمة.  باإلضافة 
إلى اس������تعراض نتائج أداء الدول الثالث:  النرويج والسعودية والصومال في مؤشرات 
احلوكمة، س������وف يتم حتليل تلك النتائج كح������االت تطبيقية عملية للكيفية واآللية التي 
تعمل بها املؤش������رات.  الغرض الرئيس������ي من هذا االس������تعراض - وعلى الرغم من أنه 
يش������مل حتلياًل ألداء تلك الدول - هو اس������تعراض جتارب تطبيقي������ة عملية لآللية التي 

تعمل بها مؤشرات احلوكمة في مقياس احلوكمة الدولي.
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مملكة النرويج:
جودة احلكم في القطاع العام يتم قياس������ها باستخدام مؤشرات احلوكمة الستة في 
القطاع العام:  الس������يطرة على الفساد، واملساءلة واحملاسبة، وفاعلية األداء احلكومي، 
واالستقرار السياسي وغياب العنف، وسيادة القانون، وجودة التشريعات.  وعلى الرغم 
من أن مصممي املقياس الدولي للحوكمة يوصون باس������تخدام كل مؤشر من املؤشرات 
الستة على حدة، إال أنه من الواضح أن األداء اإلجمالي للحكومات في املؤشرات يؤثر 
على األداء العام للدولة في تبني وتطبيق مبادئ احلكم الرش������يد.  النرويج أحد األمثلة 
عل������ى ذلك، حيث توضح البيانات اخلاصة بأداء النرويج على مدى ثمانية عش������ر عاماً 

تقريباً جدول )10( أن أداء النرويج في كل املؤشرات إيجابي ومتوازن.
جدول )10(:  أداء النرويج في مؤشرات احلوكمة في القطاع العام 2014-1996.

السيطرة على السنة
الفساد

فاعلية 
احلكومة

االستقرار 
السياسي

جودة 
التشريعات

املشاركة سيادة القانون
واملساءلة

19962.282.021.381.491.891.60
19982.321.991.361.421.961.53
20002.291.911.451.161.811.57
20022.221.901.521.231.841.50
20032.101.921.181.291.891.50
20041.972.101.181.451.991.72
20052.001.851.281.451.911.64
20062.131.941.211.231.961.58
20071.962.031.131.331.921.58
20081.881.841.251.381.961.58
20091.991.821.241.471.891.58
20102.101.861.311.511.921.64
20112.171.841.331.601.891.67
20122.251.891.311.531.951.75
20132.291.861.331.651.971.76
20142.231.811.131.642.051.71

World Bank, 2015, Access Governance Indicators.

الشكل )1( يوضح أداء مؤشرات احلوكمة في القطاع العام من 1998-2014 لدولة 
النرويج.  من الشكل يتضح التناسق بني أداء املؤشرات، حيث تشير إلى أن أداء النرويج 



الفصل التاسع

احلوكمة في القطاع العام210

يحقق مس������تويات متقدمة في مؤش������رات احلوكمة في القطاع العام، مما يدل على أن 
مس������تويات احلكم الرش������يد في النرويج تسجل مس������تويات متقدمة.  باإلضافة إلى أن 
النرويج تقع ضمن العش������ر األوئل في كل املؤش������رات عند مقارنتها بباقي الدول، هذه 
 (Human النتائج تتفق مع أداء النرويج في مؤشرات أخرى مثل مؤشر التنمية البشرية
development Index)، حيث احتلت النرويج املركز األول لس������نوات عديدة كان آخرها 

  .(UNDP, 2015( سنة 2014م
أيضاً هذه النتائج تؤكد على أن العالقة بني التنمية البشرية واحلكم الرشيد عالقة 
قوي������ة، حيث إن املوارد البش������رية املؤهلة واملدربة وتوفر خدم������ات صحية بجودة عالية 
للمواطنني، باإلضافة إلى ارتفاع متوسط الدخل لألفراد في أي دولة، كل هذه العناصر 
تدعم التنمية البش������رية وتع������زز تبني احلكومة للحوكمة في القط������اع العام.  وذلك ألن 
األفراد الذين يتمتعون مبس������توى مرتفع صحياً وتعليمياً ومعيشياً يسهمون بشكل فعال 
في إدارة ش������ؤون الدولة ومس������اعدة احلكوم������ة على أدائها ملهامه������ا بفاعلية وكفاءة في 

القطاع العام وتدعم حتقيق مستويات متقدمة في مؤشرات احلكم الرشيد.
شكل )1(:  أداء النرويج في مؤشرات احلوكمة في القطاع العام 2014-1996.
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دولة الصومال:
مثال آخر لدولة حتقق نتائج منخفضة في كل املؤشرات الستة للحوكمة في القطاع 
الع������ام هي دولة الصوم������ال.  حيث تعاني الصومال كإحدى ال������دول اإلفريقية من عدم 
اس������تقرار سياسي واقتصادي وحروب أهلية منذ مدة ليست بالقصيرة، وهو ما انعكس 
بش������كل س������لبي على أداء احلكومة ومستوى املعيش������ة.  وقد أدت صعوبة احلصول على 
البيانات واملعلومات من املؤسس������ات احلكومي������ة ومنظمات املجتمع املدني داخل الدولة 
- بسس������بب ما س������بق - إلى االستعانة بش������كل مكثف بالبيانات الصادرة عن املنظمات 

الدولية عند تقييم أداء احلكومة في الصومال.
من جدول )11( يتضح أن أداء الصومال في مجمل مؤش������رات احلوكمة في مقياس 
احلوكم������ة الدولي منخفض وأقل من الصفر.  وكما يتضح من النتائج فإن جودة احلكم 
ف������ي الصومال منخفضة جداً خ������الل فترة الدراس������ة 1996م-2014م.  باإلضافة إلى 
أن هذه النتائج تش������ير إلى ترابط أداء املؤش������رات مع بعضها البعض وتأثير نتائج أداء 
احلكومة في مؤشر على النتائج في املؤشرات األخرى، وهو ما يدل على الترابط القوي 
بني أداء احلكومات في إجمالي املؤش������رات.  فباإلضافة إلى أن الصومال ضمن العشر 
دول األقل في كل املؤش������رات الس������تة للحوكمة في القطاع العام - عند مقارنتها بباقي 
الدول التي يضمها مقياس احلوكمة الدولي - فإن غياب االستقرار السياسي أّثر سلباً 
عل������ى أدائها في باقي املؤش������رات، مما يعطي أهمية أكبر لهذا املؤش������ر في حالة دولة 
مثل الصومال.  وعلى الرغم من وضوح أثر االس������تقرار السياسي على أداء الدولة في 
مؤشرات احلوكمة، إلى أنه يصعب تعميم العالقة على باقي الدول.  حيث إن االستقرار 
ال يعني بالضرورة حروباً أهلية، وإمنا قد يكون صراع أحزاب سياسية أو غياباً لقانون 
ينظم انتقال السلطة.  لذلك فإن حالة الصومال ال ميكن تعميمها على باقي الدول عند 

تفسير نتائج أداء الدول في مؤشرات احلوكمة في القطاع العام.
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جدول )11( يوضح أداء الصومال في مؤشرات احلوكمة 2014-1996.
السيطرة على السنة

الفساد
فاعلية 
احلكومة

االستقرار 
السياسي

جودة 
التشريعات

املشاركة سيادة القانون
واملساءلة

1996-1.74-2.10-2.65-2.54-2.22-2.09
1998-1.78-2.16-2.30-2.50-2.31-2.02
2000-1.78-2.28-2.08-2.52-2.31-1.85
2002-1.17-1.60-2.53-2.13-1.91-1.56
2003-1.80-2.10-2.67-2.17-2.11-1.81
2004-1.78-2.10-2.93-2.31-2.32-1.81
2005-1.68-2.17-2.75-2.23-2.21-1.76
2006-1.84-2.31-2.78-2.67-2.55-1.83
2007-1.90-2.34-2.24-2.66-2.62-1.93
2008-1.92-2.45-2.31-2.66-2.67-1.93
2009-1.72-2.26-2.32-2.56-2.50-2.09
2010-1.74-2.24-2.11-2.38-2.45-2.07
2011-1.70-2.16-2.07-2.37-2.36-2.07
2012-1.59-2.23-2.90-2.26-2.45-2.23
2013-1.58-2.21-2.75-2.21-2.44-2.19
2014-1.69-2.48-2.49-2.11-2.39-2.13

World Bank, 2015, Access Governance Indicators.

شكل )2(:  أداء الصومال في مؤشرات احلوكمة في القطاع العام 2014-1996.
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المملكة العربية السعودية:
إن الوصول إلى مستويات متقدمة من احلكم الرشيد ال يتطلب فقط إصدار األنظمة 
واللوائح على الرغم من أهمية ذلك، وإمنا يتطلب التأكد من تطبيقها بالشكل الصحيح 
أيض������اً.  اعتمدت العديد من حكوم������ات الدول النامية واالقتص������ادات التي متر بفترة 
حتول قوانني وأنظمة حتارب الفساد وتدعم تطبيق مبادئ اجلودة في العمل احلكومي، 
باإلضافة إلى قوانني تعزز االنفتاح االقتصادي وجتذب االستثمارات األجنبية واحمللية 
بهدف تعزيز التنمية االقتصادية والبش������رية، لكن القليل م������ن هذه احلكومات التزمت 
بتطبي������ق القوان������ني واألنظمة التي أصدرتها.  إضافة إل������ى ذلك ففي بعض احلاالت ال 
يكف������ي إقرار قانون أو نظام، بل ليكون القانون أو النظام فعاالً البد من تطوير أو تغيير 
أنظمة أخرى تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في حتقيق الهدف العام للدولة املبني 
على خطط وتوجهات إستراتيجية للحكومة.  وقبل ذلك ال بد من وجود إرادة سياسية 
لدع������م التوجه العام، م������ع إقرار خطة طويلة األجل والتزام م������ن قبل احلكومة لتحقيق 
أه������داف اخلطة واعتماد خط������ة زمنية لتنفيذ األهداف.  أيضاً تؤثر التنمية البش������رية 
بش������كل مباشر على الكيفية التي تصاغ وتطبق بها القوانني واألنظمة.  كما أن إشراك 
األفراد واملنظمات غير احلكومية في صياغة األنظمة والقوانني العامة - وخاصًة على 
املستوى احمللي واملساهمة في التنفيذ والرقابة على التنفيذ - يساعد في تعزيز جودة 

احلكم وحتقيق مستويات متقدمة في مؤشرات احلكم الرشيد.
في اململكة العربية السعودية وخالل العقدين األخيرين مت إقرار العديد من األنظمة 
باإلضافة إلى إنش������اء هيئات وأجهزة حكومية سعياً نحو تفعيل العمل احلكومي والرفع 
من مس������تواه.  أيضاً كان لتفعيل مش������اركة األفراد واملنظمات غير احلكومية في صنع 
السياس������ات العامة واتخاذ القرارات نصيب من اخلطوات اإلصالحية، حيث مت إعادة 
تفعيل مجلس الشورى في 1412ه� وإقرار قانون االنتخابات البلدية وإجراء أول انتخابات 
بلدية في الس������عودية في 1425ه������� باإلضافة إلى إقرار نظام اجلمعيات واملؤسس������ات 
األهلية في 1437ه�.  أيضاً حتتل الس������عودية مكانة جيدة في مؤش������ر التنمية البشرية 
حيث تش������غل الترتيب 34 في تصنيف 2014 الصادر من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
)UNDP, 2015).  كما مت دعم مساهمة القطاع اخلاص في التنمية وذلك بإقرار نظام 
االس������تثمار األجنبي في 1421ه�، باإلضافة إلى إقرار اخلطة الوطنية ملكافحة الفساد 
1428ه� وغيرها من اخلطوات اإلصالحية مثل مشروع تطوير القضاء، كل ذلك أسهم 

في تعزيز احلوكمة في القطاع العام في اململكة.  
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من جهة أخرى يوضح جدول )12( أداء السعودية في مؤشرات احلوكمة الستة من 
1996م-2014م.  أما الش������كل )3( فيبني أن أداء أغلب املؤش������رات إيجابي في 2014م 
إذا ما متت مقارنته بأداء عام 1996م بداية إصدار املؤش������رات، وخاصة مؤش������ر سيادة 
القانون وجودة التش������ريعات والسيطرة على الفساد ومؤش������ر فاعلية األداء احلكومي، 
باس������تثناء مؤشر املش������اركة واملس������اءلة.  باملقابل جند أن مؤشر االس������تقرار السياسي 
انخفض وذلك نتيجة لألعمال االرهابية التي ش������هدتها الس������عودية في الفترة 2003م-
2008م.  كم������ا أن من املواضيع التي حتتاج اهتماماً أكبر من قبل احلكومة الس������عودية 
تعزيز مش������اركة املواطنني في صنع السياس������ات العامة واتخاذ القرارات على املستوى 
احمللي بشكل خاص وعلى املستوى الوطني.  وعلى الرغم من إقرار االنتخابات اجلزئية 
ألعضاء املجالس البلدية إال أن تفعيل دور املجالس البلدية ومجلس الش������ورى في إدارة 
ش������ؤون الدولة ينتظره الكثير من التطوير، ويتضح ذلك في قراءة نتائج مؤشر املشاركة 

واملساءلة.
جدول )12( يوضح أداء السعودية في مؤشرات احلوكمة 2014-1996.  

السيطرة السنة
على الفساد

فاعلية 
احلكومة

االستقرار 
السياسي

جودة 
التشريعات

سيادة 
القانون

املشاركة 
واملساءلة

1996-0.64-0.26-0.26-0.150.25-1.41
1998-0.69-0.220.02-0.200.21-1.53
2000-0.42-0.230.11-0.07-0.04-1.49
20020.06-0.31-0.09-0.060.11-1.67
2003-0.20-0.310.100.080.24-1.67
2004-0.36-0.37-0.680.040.13-1.31
2005-0.10-0.39-0.250.110.10-1.52
2006-0.25-0.23-0.54-0.060.11-1.70
2007-0.18-0.11-0.500.040.19-1.62
2008-0.03-0.07-0.370.150.189-1.65
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2009-0.01-0.06-0.510.180.16-1.78
20100.060.03-0.220.180.26-1.74
2011-0.37-0.32-0.460.030.14-1.86
2012-0.060.03-0.460.100.24-1.80
2013-0.010.06-0.410.080.26-1.82
20140.100.23-0.24-0.010.27-1.78

World Bank, 2015, Access Governance Indicators.

شكل )3(:  أداء السعودية في مؤشرات احلوكمة في القطاع العام 2014-1996.
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World Bank, 2015, Access Governance Indicators.

وبقراءة متأنية ألداء السعودية في مؤشرات احلوكمة في القطاع العام وفقاً مقياس 
احلوكمة الدولي، يتضح عدم الثبات في النتائج خالل السنوات التي مت إصدار املؤشرات 
فيه������ا 1996م-2014م.  كما أن حالة عدم الثبات لها عدة تفس������يرات من أهمها وجود 
رغبة لدπى متخذ القرار لتبني وتطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام، والدليل على 
ذل������ك إقرار األنظمة التي تدعم تعزيز ج������ودة احلكم، لكن اخللل قد يكون في التطبيق 
أو في الرقابة ومتابعة التطبيق.  أيضاً قد يكون اخللل في التطبيق أما بس������بب غياب 
املتابعة والتأكد من التطبيق، أو غياب الشفافية في التطبيق، أو وجود فجوة بني إصدار 
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األنظمة واللوائح ومضمونها واحلاجات والتطلعات الفعلية للمس������تفيدين من منظمات 
وأفراد.  

ه������ذا التحليل ميكن اس������تنتاجه بالنظر في أداء الس������عودية في مؤش������ر املش������اركة 
واملساءلة ومؤشر جودة التشريعات )األنظمة في حالة السعودية( ومؤشر فاعلية األداء 
احلكومي، بحيث جند أن أداء السعودية في مؤشر املشاركة واملساءلة يقل ويختلف عن 
بقية املؤشرات باالنخفاض احلاد.  لذا من املهم تطوير األنظمة والقوانني ذات العالقة 
والتأك������د من تنفيذ القرارات وتطبيقها على أرض الواقع مع التأكيد على أهمية تفعيل 
مبادئ الش������فافية واملساءلة وسيادة القوانني للوصول إلى مستويات متقدمة من احلكم 
الرش������يد.  أيضاً تعزيز مش������اركة املواطنني ومنظمات املجتمع املدني في إدارة ش������ؤون 
الدولة عامل مهم نحو تبني وتطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام، حيث إن إشراك 
املس������تفيدين في صياغة السياس������ات العامة والرقابة يعزز من جودة األنظمة ويضمن 
تلبية احتياجات املستفيدين من منظمات وأفراد ويعزز من جودة احلكم مما يسهم في 

تسجيل مستويات متقدمة في مؤشرات احلوكمة الرشيدة.
أخيراً ميكن أن نس������تنتج - بعد حتليل مؤش������رات احلوكمة في القطاع العام ونتائج 
ال������دول وفق مقياس احلوكمة الدول������ي - أن هناك ترابطاً بني بعضها البعض، حيث إن 
تنفي������ذ أحده������ا ال يكتمل وال يحقق الهدف إال بتطبيق بقي������ة العناصر.  فمثاًل ال ميكن 
االس������تفادة من التش������ريعات )األنظمة( ذات اجلودة العالية )مؤش������ر جودة التشريعات 
وتطبيقها( إال بتطبيقها )مؤشر فاعلية احلكومة(، وال ميكن االستفادة منها إال بتطبيقها 
على كل مكونات املجتمع )مؤش������ر سيادة القانون(.  مما سبق ميكننا أن نقول إن تعزيز 
ج������ودة احلكم وتلبية احتياجات وتطلعات املس������تفيدين من اخلدمات العامة يحتم على 
احلكومات تبني مبادئ احلوكمة في القطاع العام بش������كل متوازن ومتوازي ويش������مل كل 

املؤشرات.

ملخص الفصل:
مقياس احلوكمة يصدر بش������كل سنوي ويشمل عرضاً ألداء الدول في كل مؤشر من 
مؤش������رات احلوكمة الستة:  س������يادة القانون، وجودة التشريعات، واالستقرار السياسي 
وغياب العنف، واملشاركة واملساءلة، والسيطرة على الفساد، وفاعلية األداء احلكومي.  
في هذا الفصل مت اس������تعراض املنهجية املس������تخدمة في بناء مقياس احلوكمة الدولي 
ومؤش������رات احلوكمة ف������ي القطاع العام، مع اس������تعراض ملصادر البيان������ات واملعلومات 
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التي أس������همت في بناء كل مؤش������ر.  أيضاً مت التطرق إلى مصادر البيانات واملعلومات 
املستخدمة في بناء املؤشرات.  وللحصول على فهم أدق آللية عمل مؤشرات احلوكمة 
في مقياس احلوكمة الدولي مت حتليل واس������تعراض مؤش������رات احلوكمة أيضاً مبا في 
ذلك طريقة بنائها.  كما مت اس������تعراض تصنيف ألعلى وأقل الدول أداًء في كل مؤش������ر 
من املؤش������رات الستة.  أيضاً مت اس������تعراض أداء ثالث دول مختارة مبستويات مختلفة 

كحاالت دراسية لتطبيق مؤشرات احلوكمة الرشيدة.  
وعل������ى الرغم من االنتقادات املوجهة ملقياس احلوكمة الدولي ومؤش������رات احلوكمة 
في القطاع العام إال أنه يظل أحد أهم املؤش������رات بالنس������بة لصّناع السياس������ات العامة 
عل������ى املس������توى احمللي والدولي.  كم������ا أن الدول املانحة واملنظمات الدولية تس������تخدم 
نتائج املقياس كعنصر مهم في قراراتها.  باإلضافة إلى أن املجتمع احمللي واحلكومات 
تستفيد من مثل هذه التقارير الصادرة من جهات محايدة في تطوير اخلدمات العامة، 
ومحاربة الفس������اد، ودعم األقليات، وحتقيق مستويات مرتفعة من الرفاهية للمواطنني.  
لكن يظل الس������ؤال:  هل تطبيق احلكومات لعناصر احلوكمة في القطاع العام هو احلل 
ملشاكل ضعف األداء احلكومي وتردي مستوى اخلدمات العامة وتفشي ظاهرة الفساد 

وخاصة في الدول النامية؟ هذا ما سوف يتم التطرق إليه في الفصل القادم.
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الفصل العاشر
هل تطبيق الحوكمة هو الحل؟

في الفصول الس������ابقة، مت اس������تعراض مفهوم ومبادئ احلوكمة ف������ي القطاع العام 
وعناصرها.  مت ربط التنمية البشرية واالقتصادية أيضاً بتطبيق احلوكمة في القطاع 
العام.  حيث إن أغلب الدراسات تؤكد على العالقة القوية بني حتقيق مستويات متقدمة 
في مؤش������رات احلوكمة الرشيدة وبني حتقيق مستويات متقدمة من التطور االقتصادي 
والبش������ري.  ونتيج������ًة لذلك مت تبني فكرة أساس������ها أن حتقيق مس������تويات متقدمة في 

مؤشرات احلكم الرشيد مطلب وأساس لتعزيز مستويات التنمية املستدامة.
في هذا الكتاب مت إفراد فصول كاملة لتحليل ومناقشة املمارسات الدولية واحمللية 
في تبني وتطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام، بحيث مت استعراض وحتليل مواضيع 
مختلفة تنوع������ت بني االنتخابات والتخطيط اإلس������تراتيجي، باإلضافة إلى العديد من 
التج������ارب في قطاعات مختلفة مثل الصحة والتعليم.  حيث إن أغلب التجارب العملية 
والدراس������ات العلمية والتطبيقية تؤكد على أهمية تبني منوذج احلوكمة للحصول على 
خدمات عامة ذات جودة، وبكفاءة وفاعلية، وحتقق حاجات وتطلعات املس������تفيدين من 
منظمات وأفراد.  ومن نتائج هذه الدراس������ات ميكن الق������ول إن تبني وتطبيق احلوكمة 
ف������ي القطاع العام يع������د أداة مهمة في تطوير األداء احلكومي احمللي والوطني على حد 

سواء.
إن احلوكمة الرشيدة كمفهوم يركز على تعزيز املشاركة السياسية واإلدارية من قبل 
األفراد واملنظمات غير احلكومية في إدارة ش������ؤون الدولة بش������كل عام وعلى املس������توى 
احمللي بش������كل خاص.  كما أن أسلوب اإلدارة احمللية هو من املفاهيم التي يتم تداولها 
في املؤلفات العلمية في شتى املجاالت - عند التطرق إلى موضوع احلوكمة في القطاع 
الع������ام - كأداة من أدوات تفعيل مبادئ احلوكمة.  أيضاً البد من التفريق بني احلوكمة 
احمللي������ة واإلدارة احمللي������ة، حيث يركز مفهوم احلكم احمللي على االس������تقاللية اإلدارية 
والسياس������ية والتنظيمية ملنطقة جغرافية معينة، أما اإلدارة احمللية فهي إدارة الشؤون 
احمللية ملنطقة معينة وفق التوجهات العامة للدولة ومبش������اركة األجهزة املركزية.  وعلى 
الرغم من أهمية إش������راك املواطنني في التنظيم وإقرار األنظمة على املستوى الوطني 
إال أن منوذج احلوكمة في القطاع العام يهتم بتفعيل أس������لوب اإلدارة احمللية، وإش������راك 
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املس������تفيدين في إدارة الشأن احمللي، مع أهمية إشراكهم في صياغة السياسات العامة 
التي متس حياتهم بشكل مباشر وغير مباشر.

أيض������اً يدعم مفه������وم احلوكمة تبن������ي احلكومات مفه������وم اإلدارة احمللية عن طريق 
مش������اركة األفراد واملنظمات غير احلكومية لألجهزة احلكومية في صنع السياس������ات 
العامة على املس������توى احمللي.  حيث إن املس������تفيدين من اخلدم������ات العامة مثل النقل 
العام والنظافة باإلضافة إلى خدمات الصحة والتعليم وغيرها من اخلدمات يشاركون 
ف������ي إعداد اخلطط وإقرارها وتنفيذها والرقابة على التنفيذ في ظل منوذج احلوكمة.  
كما أن املش������اركة ال تقتصر على األفراد بل تتعدى ذل������ك إلى منظمات املجتمع املدني 
ومؤسسات األعمال.  أيضاً الرقابة على أداء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية 
عنصر مهم في أي نظام.  وعلى الرغم من أهمية إقرار األنظمة اخلاصة بالرقابة، إال 
أن غي������اب الوعي املجتمعي وفهم الناس ملفهوم وألهمية الرقابة يحد من فاعلية أدوات 
الرقابة.  وهذا ال يعني أن يكون كل أفراد املجتمع خبراء في املواضيع املالية واإلدارية، 
ولك������ن دعم مفهوم الرقابة من قبل األفراد وتبني فهم عام ألهمية الرقابة يضمن احلد 

األدنى من التطبيق الفعال ألدوات الرقابة.  
إن جن������اح تبن������ي وتطبيق مبادئ احلوكم������ة من قبل احلكوم������ات ال ميكن في غياب 
التش������ريعات واألنظمة التي تدعم التطبيق وتوضح املهام وتوزع الس������لطات.  وللوصول 
إل������ى أداء حكوم������ي فعال وذي كفاءة البد من تأصيل العملي������ة اإلدارية عن طريق إقرار 
تشريعات وأنظمة تدعم املشاركة اإلدارية وتعزز حرية التعبير وتضمن العدالة واملساواة 
ف������ي تطبيق القوان������ني.  أيضاً ال تتناول األنظمة والقوانني التي يش������ارك املس������تفيدون 
ف������ي صياغتها وإقراراه������ا العمل احلكومي فقط بل تتعداه لتش������كل كل مناحي احلياة، 
من تنمية وتعزيز مس������تويات اجلودة في اخلدمات العام������ة وقطاعات التعليم والصحة 
وغيرها من القطاعات.  فمثاًل، تعزيز مس������توى اخلدمات العامة ليس بالضرورة عماًل 
حكومياً فقط، حيث يش������ارك األفراد بش������كل خاص واملستفيدون من اخلدمات العامة 
بشكل عام، ويس������همون في تطوير مستوى األداء احلكومي واخلدمات العامة باتباعهم 
لألنظمة.  كما أن وجود وعي ثقافي ومسؤولية اجتماعية يعزز ويدعم مساهمة األفراد 

في تطبيق مفهوم ومبادئ احلوكمة.
باملقابل فإن تفعيل املشاركة يحتاج إلى أكثر من مجرد إقرار قوانني أو تطبيق أنظمة 
ولوائح من قبل احلكومة.  حيث إن تفعيل مشاركة املواطنني واملنظمات في إدارة شؤون 
الدول������ة يحتاج إل������ى خطط طويلة املدى، أحدها هو إق������رار األنظمة والقوانني من قبل 



هل تطبيق احلوكمة هو احلل؟

221 احلوكمة في القطاع العام

الس������لطة التنظيمية أو التنفيذية.  أيضاً تعزيز مس������تويات التنمية البشرية يعد محوراً 
رئيس������ياً من محاور تفعيل املش������اركة في صنع السياسات العامة.  كما أن رفع املستوى 
التعليم������ي والثقافي لألفراد واملجتمع وإدماج األقلي������ات في املجتمع تعد عناصر مهمة 
نحو التنمية البش������رية.  إن أغلب الدول التي لديها س������جل إيجابي في مشاركة األفراد 
في العملية السياس������ية تس������جل مستويات متقدمة في مؤش������رات التنمية البشرية وفي 
جودة مخرج������ات التعليم.  أيضاً يدعم تعزيز ثقافة املجتم������ع بدعم القراءة والتعليم - 
بجميع أشكاله وتعزيز مبدأي احلوار والنقاش الفعال بني مكونات املجتمع واملبني على 
أس������س علمية - املش������اركة الفاعلة من قبل األفراد في صنع السياسات العامة.  فكلما 
كان املش������اركون في صنع السياسات العامة ذوي مس������توى تعليمي وثقافي متقدم كلما 
كانت مس������اهمتهم أكثر جودة وفاعلية، باإلضافة إلى أن مشاركة األفراد تدعم االنتماء 

الوطني.
إن الوعي بأهمية املساهمة االجتماعية والسياسية من قبل األفراد في إدارة الشأن 
الوطن������ي واحمللي هو أح������د ركائز تطوير العم������ل اإلداري في أي دول������ة.  فمثاًل غياب 
الوعي بأهمية املش������اركة السياسية كاملش������اركة في االنتخابات الرئاسية أو البلدية، أو 
العزوف عن املشاركة في اقتراح حلول ملشكلة معينة، يقلل كل ذلك من الفائدة املرجوة 
من تفعيل مش������اركة األفراد في العملية اإلدارية والسياس������ية وبالتالي غياب االستغالل 
األمثل للموارد البش������رية ويقلل االستفادة من تطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام.  
حيث إن ضعف مشاركة األفراد في العملية السياسية مشكلة تواجه العديد من الدول.  
فحت������ى في أكثر الدول تقدماً فإن مش������اركة األفراد في االنتخابات الرئاس������ية مثاًل ال 
تتعدى 50% في أحس������ن االحوال، لذا فإن إيجاد الس������بل لتعزيز مش������اركة األفراد في 
العملية السياس������ية واإلدارية أحد نتائج تبني مفه������وم احلوكمة في القطاع العام.  كما 
أن تعزيز التنمية البش������رية بشكل عام هو أهم وسيلة لتحقيق املشاركة الفاعلة من قبل 
األفراد في إدارة شؤون الدولة.  أيضاً تعزيز املشاركة يتم برفع مستوى جودة مخرجات 
التعليم العام واجلامعي وتعزيز دور اإلعالم كأداة مهمة في نشر املعرفة والوعي بأهمية 

املشاركة في إدارة شؤون الدولة.
إن دعم وتعزيز مش������اركة األفراد ومنظمات املجتمع املدني في إدارة ش������ؤون الدولة 
ال يخدم فقط تبني وتطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام، بل يتعداه ليحقق فوائد 
أكثر وأش������مل على املدى البعيد.  فتفعيل املش������اركة يؤس������س ملجتمع معرفي يقوم على 
تبني املعرفة كأساس لصنع القرارات والسياسات العامة التي تخدم وتلبي االحتياجات 
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وتدعم تنفيذ اخلطط اإلس������تراتيجة للدولة.  أيضاً دعم املش������اركة يسهم في خلق جيل 
من القادة احملتملني إلدارة ش������ؤون الدولة، يس������هم في التخطيط للمس������تقبل، ويتفادى 
خل������ق فجوة قيادات بني األجيال عن������د االنتقال من جيل إلى آخر.  أيضاً تفعيل احلوار 
والنقاشات الوطنية في السياسات العامة واملواضيع التي تخدم الصالح العام تعزز فهم 
األفراد واملجتمع آللية العمل احلكومي وتدعم املش������اركة في صنع السياس������ات العامة، 

باإلضافة إلى املساهمة في نقل اخلبرة من جيل إلى جيل.
م������ن جهة أخرى تواج������ه العديد من الدول أزمة قي������ادات مجتمعية وإدارية ملواجهة 
األزمات ومس������اعدة احلكومة في أدائها ملهامها وخاصة على املستوى احمللي، وخاصة 
في احلكومات التي تتبني أسلوب املركزية اإلدارية.  لذا، فإن دعم وتعزيز دور القيادات 
من األفراد ال يلغي دور احلكومة في أدائها ملهامها بل يعززه باالس������تفادة من اخلبرات 
احمللي������ة في إدارة الش������أن العام مثل اقتراح املش������اريع والبرامج الت������ي تلبي احتياجات 
وتطلعات األفراد، والرقابة على األداء احلكومي واملس������اهمة في محاربة الفساد.  كما 
أن تفعيل املش������اركة ال يحقق النتائج املرجوة إال بتبني مبادئ احلوكمة في القطاع العام 
وأهمها الش������فافية وتطبيق مبدأ احملاسبة واملس������ؤولية.  حيث إن العديد من األحداث 
السياس������ية واالقتصادية تؤكد ذلك، فمثاًل في األزمات السياس������ية واالقتصادية تلعب 
منظم������ات املجتمع املدن������ي واألفراد دوراً مهماً ف������ي توعية املجتمع بأهمية املش������اركة 
مبقترحات وحل������ول من قبل األفراد لتجاوز األزمات، باإلضاف������ة إلى دورها في تعزيز 
االنتم������اء الوطن������ي لألفراد.  أيضاً في ظ������ل األزمات فإن احلكوم������ات تلجأ إلى اتخاذ 
قرارات صعبة قد تس������بب اضطراب������ات أو قالقل، لذا تؤدي القي������ادات املجتمعية من 
األفراد دوراً مهماً عن طريق املس������اهمة في إقناع الناس بأهمية تقبل إجراء معني من 
قبل احلكومة لتجاوز األزمة، بل واملس������اعدة في التنفيذ.  باملقابل فإن تعزيز مستويات 
التنمية البش������رية ودعم تطوير القي������ادات احمللية يحتاج إلى خطة عمل وبرامج موجهة 
على املس������توى احمللي ومستوى الدولة بش������كل عام.  كما أن خلق بيئة تنظيمية وإدارية 
مناس������بة لصناعة قيادات إدارية - تس������هم في تعزيز األداء احلكومي وحتقيق التنمية 
االقتصادية والبش������رية في األمد الطويل - يحتاج إلى نظرة بعيدة املدى، وتش������مل كل 

العناصر املؤثرة واملساهمة في حتقيق هذا الهدف.  
من جهة أخرى فإن منظمات املجتمع املدني تس������هم بش������كل فعال في تفعيل الرقابة 
وتقدمي دراس������ات واقتراح������ات لتطوير العم������ل اإلداري وحتقيق التنمي������ة االقتصادية 
والبشرية.  أيضاً منظمات املجتمع املدني مصدر مهم لصقل مواهب القيادات اإلدارية.  
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أيضاً بيوت اخلبرة العاملية »Think Tanks” في الدول املتقدمة، مثل معهد بروكينقز 
 Institute for ومعه������د دراس������ات السياس������ات العام������ة Brokings Institution
Public Policy Research، ال تس������هم فقط في إعداد الدراس������ات وتقدمي التقارير 
ذات اجلودة العالية في املجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية، بل إن مخرجات 
بيوت اخلبرة تس������هم في تشكيل الرأي العاملي واحمللي بشكل فعال، ولها دور واضح في 
رسم السياسات العاملية االقتصادية واالجتماعية والسياسية.  أيضاً تُعد بيوت اخلبرة 
مصنعاً للسياس������يني والقادة على مستوى العالم.  لذا فإن االعتراف بالدور الذي تلعبه 

منظمات املجتمع املدني وتفعيل دورها عامل مهم نحو تعزيز جودة احلكم.

قواعد عامة أم مرنة؟  التجربة البريطانية:
وعلى الرغم من االتفاق على أهمية تبني احلكومات لعناصر احلكم الرشيد إال أن 
العديد من النقاش������ات بني السياسيني والباحثني في مجال احلكومة في القطاع العام 
تتمحور حول األس������لوب واآللية األمث������ل لتبني وتطبيق مبادئ احلوكمة على املس������توى 
احمللي والوطني، وخاصة بالنسبة للدول التي تسجل مستويات منخفضة في مؤشرات 
احلوكم������ة.  ففريق يرى وجوب تبني طريقة ومن������وذج يعتمد على اإلطار العام للحوكمة 
وفق������اً للمنظمات الدولي������ة، على أن يتم تعدي������ل وتطوير النموذج م������ن قبل احلكومات 
وفقاً للتركيبة السياس������ية واالقتصادية للدولة.  باملقابل هناك من يرى أن لكل مجتمع 
خصوصي������ة ومكونات اجتماعي������ة واقتصادية مختلفة جتعل م������ن اعتماد منوذج موحد 
لتطبيق احلوكمة - وخاصة على املستوى احمللي - غير عملي وال ميكن تطبيقه، وحتى 
ف������ي حال مت التطبيق فإنه ال يحقق النتائج املرج������وة من تطبيق مبادئ احلوكمة.  وفي 
نفس الس������ياق، جند أن نقاشاً مش������ابهاً يدور أيضاً حول تطبيق احلوكمة على مستوى 

الدولة الواحدة في املناطق واحملافظات املختلفة.
وفي نفس الس������ياق، في عام 2004م تبنت احلكومة البريطانية برنامجاً ُمقدماً من 
الهيئة املس������تقلة للحوكمة الرشيدة في اخلدمات العامة وهو مبني على قانون احلكومة 
احمللية الصادر في 2000م؛ يقوم هذا البرنامج على أس������اس توحيد آلية تبني وتطبيق 
احلوكمة في مختلف امل������دن البريطانية.  حيث يقدم هذا البرنامج إطاراً عاماً محدداً 
باإلضافة إلى بعض التفاصيل كإرشادات للطريقة التي يتم بها تطبيق مبادئ احلوكمة 
ف������ي بريطانيا.  باملقابل على كل حكومة محلية اس������تخدام هذه اآللية لتطبيق عناصر 
احلوكمة، ومن ثم قياس أدائها وفقاً لهذه املبادئ ورفع تقارير دورية للحكومة املركزية.  
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ل������ذا جند أن قانون 2000م وتقرير 2004م قدما الكثير من الصالحيات ملجالس املدن 
وخاصة فيما يتعلق بالطريقة التي يتم بها تبني وتطبيق مبادئ احلوكمة.  وفقاً للقانون 
يج������ب أن تدار كل مدينة في بريطانيا من قبل مجل������س مدينة منتخب من قبل األفراد 
املقيمني واملس������جلني في املدينة، لذا يعد املجلس املنتخب مبثابة الس������لطة التش������ريعية 
للمدينة.  أيضاً كل مدينة لديها حاكم منتخب، وحكومة وهي مبثابة السلطة التنفيذية 
للمدينة.  هنا يجدر اإلش������ارة إلى أن احلكوم������ات احمللية في بريطانيا لها تاريخ طويل 
من إشراك املس������تفيدين من اخلدمات في صنع السياسات وإقرار البرامج، باإلضافة 
إلى تطبيق باقي عناصر احلوكمة مما كان له أثر كبير على سالس������ة تبني احلكومات 

احمللية للنموذج اجلديد.
وعلى الرغم من أن قانون احلكومة احمللية في بريطانيا مينح العديد من الصالحيات 
للحكوم������ات احمللية ف������ي مراجعة وإق������رار امليزانية والبرامج واملش������اريع والرقابة على 
التنفيذ، إال أن القانون يقدم إطاراً عاماً ومنوذجاً لكل احلكومات احمللية التباعه، وهو 
ما يتجاهل التركيبة االقتصادية واالجتماعية لكل منطقة.  العديد من املنظمات ومنها 
 "The Chartered Institute of Public منظمة معهد شارترد للمالية العامة واحملاسبة
”Finance and Accountancy (CIPFA)، واملتخص������ص ف������ي تقييم اخلدمات العامة، 
تعارض توجه احلكومة البريطانية لتبني سياس������ات ومب������ادئ عامة جلميع احلكومات 
 CIPFA احمللية في تبني عناصر احلوكمة في القطاع العام.  حيث يرى معهد شارترد
أن لكل حكوم������ة محلية تركيبتها الدميوغرافية واالجتماعي������ة واإلدارية مما يجعل من 
تبني آلية موحدة لتطبيق احلوكمة أس������لوباً غير مناس������ب في سبيل تعزيز جودة احلكم 
على املس������توى احمللي.  لذلك يخلص التقري������ر إلى أن احلكومات احمللية هي من يجب 
عليه������ا حتديد الكيفية التي يتم به������ا تبني وتطبيق مفاهيم احلوكم������ة وليس احلكومة 
املركزية، باإلضافة إلى أن احلكومة احمللية هي من تقرر ترتيب األولويات عند تطبيق 

.(CIPFA, 2007) عناصر احلوكمة في القطاع العام
وعلى الرغم من أن مبادئ احلوكمة مش������تركة ب������ني كل أنواع االقتصادات إال أن كل 
مدينة له������ا تركيبتها االقتصادية واالجتماعية التي حتدد آلي������ة وطريقة تطبيق مبادئ 
احلوكمة فيها.  لذا جند أن االقتصاد املبني على تقدمي خدمات عامة واملدن الصغيرة 
- من حيث عدد الس������كان واملس������احة والتي تركز على الزراعة مثاًل - تكون آلية تطبيق 
عناص������ر احلوكمة فيها مختلفة عن املدن الصناعية أو املدن الكبيرة.  ففي حالة املدن 
الكبيرة من املهم التركيز على اخلطط اإلس������تراتيجية وس������ؤال خب������راء واالطالع على 
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جت������ارب مدن أخرى لها نفس التركيبة، وهذا ال يحدث عادة في املدن الصغيرة.  وكما 
أن الظروف االجتماعية واالقتصادية تتش������ابه بش������كل عام ف������ي الدولة الواحدة إال أن 
تبن������ي وتطبيق احلوكمة في القطاع العام يجب أن يراعي االختالفات بني املناطق عند 

التطبيق لضمان احلصول على املخرجات املستهدفة من تطبيق احلوكمة.  
أيض������اً تطبيق عناصر احلوكمة في املناطق املختلفة في الدولة الواحدة يتطابق إلى 
ح������د كبير، لكن البد من أخذ االختالفات في احلس������بان وخاصة التركيبة االقتصادية 
ل������كل منطقة عند التطبيق.  فمثاًل املناطق الزراعي������ة أو الصناعية حتتاج إلى التركيز 
على إش������راك عمال املصانع واألفراد في إدارة الش������أن احمللي، والتأكد من عدم تأثير 
املصان������ع عل������ى البيئة.  أما املناط������ق التي تقوم على اخلدمات أو الس������ياحة تركز على 
مش������اركة أكبر للسكان احملليني ونشر ثقافة الس������ياحة بينهم لتعزيز التنمية.  باملقابل 
فإن كل املناطق السياحية واخلدمية والصناعية والزراعية حتتاج إلى إشراك النقابات 
ومنظمات املجتمع املدني في صنع السياسات العامة وإدارة الشأن احمللي لتعزيز جودة 
احلك������م.  هذا في الدول������ة الواحدة، أما في الدول املختلف������ة فتظهر االختالفات جلية 

بينها، مما يتطلب تبني مرونة أكبر في تطبيق مبادئ احلوكمة.  
لذا ميكن استخالص أن وجود إطار عام - لتبني وتطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع 
العام للدول بشكل عام، وبني املناطق داخل الدولة مع وجود مرونة في التطبيق - يسهم 
في تفعيل احلوكمة وتعزيز احلكم الرش������يد في الدول.  كما أن رس������م األهداف العامة 
واالتفاق على تعريف للحوكمة وعناصرها في القطاع العام، ومن ثم ترك احلرية للدولة 
في الكيفية التي تطبق بها تلك العناصر هو األس������لوب االمثل، وذلك ألن هذا األسلوب 
يأخذ في احلس������بان االختالفات السياسية والتنظيمية واالقتصادية واالجتماعية لكل 
دولة.  وحتى داخل الدولة، فإن تبني أس������لوب مش������ابه من حيث املرونة في التطبيق مع 
إعطاء اإلدارات احمللية سلطة تشريعية وتنفيذية أكبر يعزز من جودة مخرجات تطبيق 

مبادئ احلوكمة.  
ولإلجابة على الس������ؤال:  هل تطبيق احلوكمة هو احلل؟ نقول إنه وعلى الرغم من 
أهمية تبني وتطبيق مبادئ احلوكمة في القطاع العام إال أنه يجب النظر إلى احلوكمة 
كوسيلة وليس غاية.  أي أن تطبيق مبادئ وعناصر احلوكمة مع غياب الدعم السياسي 
والتشريعي )التنظيمي( ال يحقق األهداف املرجوة من تطبيق احلوكمة في القطاع العام 
مثل تعزيز األداء احلكومي واخلدمات العامة ودعم املشاركة في إدارة شؤون الدولة من 
قبل األفراد واملنظمات غير احلكومية.  أيضاً من االستعراض السابق يتضح أن حتقيق 
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مستويات متقدمة من الشفافية وتطبيق العدالة واملساواة بني أفراد املجتمع ورفع كفاءة 
األداء احلكومي ال ميكن أن يتحقق بتطبيق احلوكمة وحدها، بل البد من وسائل أخرى 
مساعدة ومهمة للحصول على النتائج املستهدفة من تطبيق احلوكمة، والتي من أهمها 
تعزيز مستويات التنمية البشرية واعتماد برامج تثقيفية لدعم الوعي املجتمعي بأهمية 

املشاركة في العملية السياسية واإلدارية.

ملخص الفصل:
احلوكمة في القطاع العام هي منوذج إداري يتكون من عناصر املس������اءلة واحملاسبة 
والش������فافية وسيادة القانون وحرية التعبير ومحاربة الفساد واملشاركة في إدارة الشأن 
العام.  حيث إن مس������توى ودرجة تفعيل وتطبيق هذه العناصر يحدد مس������تويات جودة 
احلكم، لذا فكلما كانت احلكومات تس������جل مس������تويات متقدمة في هذه العناصر كلما 
كان احلك������م أكثر رش������داً.  ومن هذا نس������تخلص أن تطبيق عناص������ر احلوكمة ليس هو 
اله������دف ولكن حتقيق مس������تويات متقدمة ف������ي تطبيق تلك العناصر ه������و الطريق نحو 
تعزيز جودة احلكم واخلدمات العامة.  أيضاً هناك ش������به اتفاق على تعريف احلوكمة 
ومبادئها بني املنظمات الدولية والدول، وهو ما يس������اعد احلكومات على وضع اخلطط 
لتطبي������ق تلك املبادئ.  باملقابل فإن لكل دولة ظروفها التي حتدد آلية تبني تلك املبادئ 
وترتي������ب األولويات عند تطبيق عناصر احلوكم������ة، بحيث تكون نتائج التطبيق - وليس 
آلية التطبيق - هي األس������اس لتقييم أداء احلكوم������ات في تطبيق عناصر احلوكمة في 

القطاع العام.
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احلوكمة في القطاع العام تعد منوذجاً إدارياً يقوم على املشاركة من قبل املستفيدين 
لتعزي������ز األداء احلكومي واإلس������هام في الرفع من مس������توى اخلدم������ات العامة وحتقيق 
التنمية.  أيضاً محاربة الفس������اد، وتبني مبادئ احملاس������بة واملس������اءلة، وسيادة القانون، 
وتعزيز حرية التعبير، والش������فافية، ورفع مستوى جودة األداء احلكومي، ودعم مشاركة 
األفراد في إدارة شؤون الدولة كلها عناصر للحوكمة في القطاع العام.  أيضاً احلوكمة 
الرش������يدة هي تطبي������ق لعناصر احلوكمة نحو حتقيق التنمية املس������تدامة وتلبية رغبات 

وحاجات وتطلعات املستفيدين بكفاءة وفاعلية.
من جهة أخرى ولتحقيق مس������تويات متقدمة في احلكم الرش������يد البد من إش������راك 
املس������تفيدين في صياغة السياس������ات العامة واتخاذ القرارات وفي إدارة شؤون الدولة 
بش������كل عام.  ولضمان مشاركة فعالة البد من تعزيز الشفافية في العمل احلكومي مع 
وضوح في اإلجراءات، وحتديد مهام ومسؤوليات املسؤولني احلكوميني وضمان العدالة 
واملساواة في تطبيق األنظمة والقوانني.  أيضاً حماية حقوق االنسان وإشراك األقليات 

في إدارة شؤون الدولة عنصر مهم في تعزيز جودة احلكم.
كما أن تطبيق مبادئ احلوكمة على املستوى احمللي يحقق العديد من األهداف، من 
أهمها التوجه نحو الالمركزية؛ مما يقلل العبء على احلكومة املركزية في إدارة شؤون 
الدول������ة.  باإلضافة إلى أن أهل املنطقة أو اإلقليم هم األكثر خبرة في إدارة ش������ؤونهم 
احمللية وحتديد البرامج واملش������اريع التي تلبي احتياجاتهم، طبعاً مع وجود إشراف من 
قب������ل احلكومة املركزية.  أيضاً تطبيق احلوكمة على املس������توى احمللي كبداية لتطبيقها 
على املس������توى الوطني يعد وس������يلًة فعالة لتحقيق الرقابة الفاعلة وذات الكفاءة، والتي 
تس������اعد في التحكم في الفس������اد اإلداري واملالي، وتضمن جودة املخرجات لتتالءم مع 

االحتياجات احمللية للمنطقة أو اإلقليم.
أيض������اً تس������هم العديد من العناصر بش������كل فعال في التطبيق األمث������ل للحوكمة في 
القطاع العام مثل جودة التعليم واخلدمات الصحية.  كما أن تعزيز مس������تويات التنمية 
البش������رية أداة مهمة في احلصول على مشاركة فعالة من قبل األفراد، حيث إن األفراد 
الذي������ن يتوفر لهم تعليم عالي اجلودة يس������همون بش������كل فعال في تق������دمي االقتراحات 
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والرقاب������ة عل������ى أداء احلوكمة وتعزي������ز مخرجات األداء احلكوم������ي.  أيضاً تعزز جودة 
البني������ة التحتية التقنية من تفعيل مبدأي الش������فافية ومتاحية املعلوم������ات للعامة.  لذا 
ف������إن تطوير التعليم، وتعزيز جودة اخلدمات الصحية، وحتقيق مس������تويات متقدمة في 
التنمية البش������رية، باإلضافة إلى تطوير وحتديث األنظمة واللوائح بش������كل مستمر تعد 
ركائز أساس������ية لنجاح تطبيق احلوكمة في القطاع العام وحتقيق مستويات متقدمة في 

مؤشرات احلوكمة الرشيدة.
باملقاب������ل فإن محاربة الفس������اد وتفعيل الدور الرقابي من األف������راد واملنظمات غير 
احلكومية عناصر مهمة لتحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات احلكم الرشيد.  أيضاً 
رفع كف������اءة األداء احلكومي وتلبية حاجات ورغبات املس������تفيدين من اخلدمات العامة 
من النتائج املهمة لتطبيق احلوكمة.  باإلضافة إلى أن احلوكمة تس������هم بش������كل مباشر 
في االس������تغالل األمثل للموارد املتاحة وتعزيز مس������تويات التنمية االقتصادية والتنمية 
املستدامة والتخطيط للمستقبل عن طريق خلق بيئة نظامية وإدارية ذات كفاءة وفاعلية.  
أيضاً مواجهة األزمات االقتصادية والسياس������ية هاجس للسياسيني والباحثني على حد 
س������واء.  حيث إن العديد من الدراس������ات والبحوث تناولت تأثير ش������كل وتركيبة النظام 
اإلداري والسياسي على الكيفية التي تواجه بها الدول األزمات االقتصادية والسياسية.  
ومبا أن منع األزمات من الوقوع أمر يصعب حتقيقه، فإن وجود نظام إداري مبني على 
الشفافية واملشاركة والعدالة يضمن تقليل أثر األزمات وأن يتم التعامل معها وفق آلية 

محددة تساعد في سرعة اخلروج من األزمة.
وعلى الرغم من استعراض الفصول السابقة للنتائج اإليجابية املباشرة لتطبيق مبادئ 
احلوكمة، فإن العديد من النتائج اإليجابية غير املباشرة ميكن استنتاجها لتبني وتطبيق 
مبادئ احلوكمة الرشيدة، والتي تعزز من أهمية احلوكمة كنموذج إداري.  حيث إن بناء 
قيادات إدارية مس������تقبلية وتعزيز االنتماء االجتماعي والوطني لألفراد واالستفادة من 
اإلمكانات البش������رية للمجتمع كلها نتائج ميكن حتقيقها من خالل تطبيق احلوكمة في 
القطاع العام.  أيضاً تعزيز مبدأ حقوق اإلنس������ان بضمان حرية التعبير وتطبيق مبادئ 

العدالة واملساواة في تطبيق القوانني نتيجة مهمة لتبني منوذج احلوكمة.
إن األنظمة التي تتمتع مبش������اركة أقل من قبل األفراد في إدارة شؤون الدولة دائماً 
م������ا تتخوف من تطبيق احلوكمة لعدة أس������باب؛ من أهمها ع������دم الفهم الواضح ملفهوم 
احلوكم������ة ومبادئها.  كم������ا أن عدم الرغبة في التخلي عن بع������ض الصالحيات، وعدم 
الرغب������ة في مش������اركة املنظمات غير احلكومية واألفراد في العملية السياس������ية وصنع 
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القرارات يجعل الكثير من األنظمة واحلكومات تتردد في تبني مفاهيم احلوكمة، وهذا 
م������رده في الغالب إلى س������وء فهم ملفهوم احلوكمة والغاية م������ن تطبيق منوذج احلوكمة.  
إن املتمع������ن ف������ي مبادئ وعناصر احلوكمة يجد أن تطبيقها يس������اعد احلكومة بش������كٍل 
كبير على أدائها ملهامها بش������كل فعال وكفء.  أيضاً تبني احلوكمة يس������هم في حتقيق 
تطلعات ورغبات املس������تفيدين من اخلدمات العامة وتعزيز التنمية االقتصادية وحتقيق 
االستقرار السياسي واالقتصادي واإلداري مع اإلبقاء على الدور احملوري للحكومة في 

إدارة شؤون الدولة.
أخيراً فإن مس������توى تطبيق مبادئ احلوكمة الرش������يدة يختلف ب������ني الدول، لذا فإن 
أفضل الطرق لتطبيق مبادئ احلوكمة الرشيدة في الدول األقل تطوراً في مجال جودة 
احلكم هو البدء بتطبيق عناصر احلوكمة على املس������توى احمللي.  ولذلك فإن أس������لوب 
اإلدارة احمللية والالمركزية اإلدارية من املفاهيم التي يتم التطرق لها عند احلديث عن 
تبن������ي مفهوم احلوكمة في القطاع الع������ام.  حيث إن منح صالحيات تنظيمية وتطبيقية 
أكبر للس������كان احملليني في إدارة شؤونهم يسهم بش������كل كبير في تبني مبادئ احلوكمة 

الرشيدة وحتقيق مستويات متقدمة نحو تعزيز جودة احلكم على املستوى الوطني.
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